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27 Ινπιίνπ  Παξάθιεζε Αγίνπ Μεγαινκάξηπξα 

θαη Ιακαηηθόλ Παληειεήκνλα 

 

Χαικόο ξκβ΄ (142)  

Κύξηε εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ 

Θεόο Κύξηνο, θαη επέθαλελ εκίλ• επινγεκέλνο ν εξρόκελνο ελ 

νλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

                 Γόμα Παηξί θαη Υηώ θαη αγίσ Πλεύκαηη. 

 

Ήρνο πι. δ΄«Ο πςσζείο ελ ησ Σηαπξώ» 

Ωο ζηξαηηώηελ ηνπ Υξηζηνύ γελλαηόηαηνλ, θαη Αλαξγύξσλ Ιαηξόλ 

ηνλ ζνθώηαηνλ, αλεπθεκνύκελ άπαληεο εθ βάζνπο ςπρήο, πόζσ 

ενξηάδνληεο, ηελ αγίαλ ζνπ Μλεκελ, Παληειεήκσλ έλδνμε, θαη 

πηζηώο ζνη βνώκελ∙ ηαο λόζνπο πάλησλ ίαζαη εκώλ, ηαίο πξνο 

Υξηζηόλ ηνλ Θεόλ, ζεξκαίο ζνπ δεήζεζη. 

          Καη λπλ θαη αεη, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 

Θενηνθίνλ. 

Οπ ζησπήζσκελ πνηε Θενηόθε, …. 

Χαικόο λ΄ (50) 

Διέεζνλ κε, ν Θεόο ….. 

Δίηα ςάιινκελ ηνλ θαλόλα. 

Ψδή α΄ Δηξκόο Ήρνο πι. δ΄ 

Τγξάλ δηνδεύζαο σζεί μεξάλ, θαη ηελ αηγππηίαλ κνρζεξίαλ 

δηαθπγώλ, ν Ιζξαειίηεο αλεβόα, Σσ Λπηξσηή θαη Θεώ εκώλ 

άζσκελ. 

 

Πξό ηνπ Μαξηπξίνπ ηνπ ζνπ , νθέ, σο πεξ, ηνλ ζαλόληα , 

αλεδώσζαο ελ Υξηζηώ, νύησ λεθξσζέληαο δήγκαηη ακαξηίαο, εκάο 

ηαίο ζαίο πξεζβείαη πάληαο αλάζηεζνλ. 
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Αθζόλσο ηελ ράξηλ παξά Θενύ , ιαβώλ ηακάησλ , ηαο ηάζεηο πάζαο 

νθέ, παξέρεηο αθζόλνπο ηνίο ελ πίζηεη , Παληειεήκσλ πξνζηνύζη 

ηε Δηθόλη ζνπ. 

 

Νεθξσζείο ησ Κόζκσ θαη ηνλ Υξηζηόλ , σ Παληειεήκσλ , 

ελδπζάκελνο ελ ραξά, γέγνλαο δνρείνλ ηνπ Πλεύκαηνο ζεόθξνλ, ηνίο 

πάζηλ αλαξγύξσο βξαβεύσλ ίαζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

ηαγόλα θαηαλύμεσο ησ νηθηξώ, όκβξεζόλ κνη , Κόξε, 

αλαζηάιινπζα βιαβεξόλ, θαύζσλα θαξδίαο κνπ Παξζέλε, 

εμαίξνπζα πάζε ηα πνιεκνύηα κε. 

 

Ψδή γ΄ Δηξκόο Σπ εη ην ζηεξέσκα 

Σαο λόζνπο ζεξάπεπζνλ , Παληειεήκσλ , ηνπ δνύινπ ζνύ , θαη ηελ 

εκήλ,επραίο ζνπ θαξδίαλ , ηε δπλάκεη ζνπ εύθξαλνλ. 

 

Έλδνμε, ζπ θαύρεκα, ηνπ πξνζηόληνο ζνη πέθπθαο, ζπ Ιαηξόο, εκνύ 

ηεθνκέλνπ ,ππό λόζσλ θαη ζιίςεσλ. 

 

Λαβώλ , σ Αλάξγπξε, παξά Υξηζηνύ ράξηλ άθζνλνλ, δνύλαη πηζηνίο, 

ηάζεηο ησλ λόζσλ ,ηνύησλ ζπ κε δηάζσζνλ. 

Θενηνθίνλ. 

Έρεηο ελ αγθάιαηο ζνπ, ηνλ Πνηεηήλ πάζεο Κηίζεσο∙ ηνύηνλ δηό, 

δπζώπεη ,Παξζέλε, εθ θηλδύλσλ ξπζζήλαί κε. 

 

Ψδή δ΄ Δηξκόο Δηζαθήθνα, Κύξηε 

Δπί ζε λύλ θαηέθπγνλ , σ Παληειεήκσλ ζείε Αλάξγπξε, κε παξίδεο 

κε ηνλ άζιηνλ, αιι επραίο ζνπ ζείαηο δηαθύιαμνλ. 

 

Ηξεκίαλ κνη δώξεζε, Μάξηπο ελ ησ βίσ θαη λόζσλ ίαζηλ, ηαίο 

ελζέξκνηο ζνπ εληεύμεζη ησ ηε ζε Δηθόλη πξνζπειάδνληη. 
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Μάξηπο έλδνμε πξόθζαζνλ , θαη ηεο ακαξηίαο κε θπκαηνύκελνλ, 

δεηλώ ζάισ ηαίο πξεζβαίαηο ζνπ, όξκνλ πξνο αθύκαληνλ νδήγεζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ράβδνλ ζείαλ ν έλδνμνο, πάιαη Ηζαΐαο ζε θαησλόκαζελ, άλζνο 

θέξνπζαλ ηνλ Κύξηνλ, Θενηόθε Μήηεξ Αεηπάξζελε. 

 

Ψδή δ΄ Δηξκόο Δηζαθήθνα, Κύξηε.. 

Όκβξεζνλ κνη λύλ , πεηόλ ηνλ ηνπ ειένπο ζνπ, θαη ηεο ακαξηίαο κνπ 

ηα νβξήκαηα, Παληειεήκσλ , ηαίο επραίο ζνπ θαηαμήξαλνλ. 

 

Νύλ αη δσξεαί, σο πεγαί Πηζηνίο ηάζεσλ , ηαίο ιηηαίο ζνπ επηρένληαη  

Παληειεήκσλ ,εθ Θενύ ηνίο πξνζηνύζη ζε. 

 

Απαληαο εκαο, πεπησθόηαο εηο ηα ράζκαηα, ηεο ακαξηίαο ηα 

βαζύηαηα,ηαίο πξνο Θεόλ ζνπ , πξεζβείαηο έγεηξνλ ’γηε. 

Θενηνθίνλ. 

Αρξαληε ςπρήο , ηεο εκήο ηα αξξσζηήκαηα, θαη ηνπ ζώκαηνο κνπ 

ίαζαη, ηαίο Μεηξηθαίο ζνπ πξεζβείαηο , Κόξε Παλάκσκε. 

 

                Ψδή ζη΄ ΔηξκόοΤελ δέεζηλ εθρεώ πξνο Κύξηνλ…. 

Σα λάκαηα ζνπ, νθέ, σο πεξ πεγή ηισάκ πνηέ, εθβιύδνπζη ηνίο 

Πηζηνίο , παληνία ηάκαηα, παύσλ ηα λνζήκαηα, ησλ 

πξνζπειαδόλησλ , ηε ζε ζθέπε , Παλανίδηκε. 

 

Οη πξνζηόληεο, Παληειεήκσλ Μαθάξηε, ελ ησ ζεπηώ ζνπ Ναώ, ηελ 

ξώζηλ ιακβάλνπζη, θαη ηελ απνιύηξσζηλ, πάλησλ ησλ θηλδύλσλ, θαη 

δεηλώλ ηαίο ηθεζίαηο ζνπ. 

 

Ννόο κνπ ηνπ αζζελνύο, σο ζεζαπξόο ησλ ηάζεσλ , Παληειεήκσλ 

θιεηλέ, αθζόλσο ηελ ίαζηλ , δώξεζαηη ηνπ θάκλνληνο, θαη 

νδπλσκέλνπ , ηε ηνπ Πλεύκαηνο ράξηηη. 
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Θενηνθίνλ. 

Φηιάγαζε Μαξηάκ, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο αγάζπλνλ, ηελ ξππαξάλ κνπ 

ςπρήλ, θαη ξύζαη θνιάζεσο, θαη πάζεο θαθώζεσο, ζνλ ζεξκόλ 

νηθέηελ , ηνλ εθ πόζνπ αλπκλνύληα ζε. 

 

Πξνο ην Γηάζσζνλ 

 

Αλάξγπξε Παληειεήκσλ , ηαίο ζείαηο ιηηαίο ζνπ, ηα ηεο ςπρήο εκώλ 

πάζε ζεξάπεπζνλ , θαη δώξεζαη ίαζηλ ηνίο λνζνύζηλ. 

Αρξαληε Δπινγεκέλε Μαξία, ηαίο ηθεζίαηο Παληειεήκνλνο ηνπ 

θιεηλνύ δηαθύιαμνλ , εθ λόζσλ ηε θαη θηλδύλσλ ζνύο δνύινπο. 

Αίηεζηο θαη ην Κνληάθηνλ. 

Ήρνο β΄ 

Θείνλ Ιαηξόλ ελ γε πινπηνύληέο ζε, Αλάξγπξε, ελ ζεξκνηάηε πίζηε 

θαη επζέβεηα ζνπ δεόκεζα∙ πάληα λνζνύληα θαη θαηαπνλνύκελνλ , 

ηαίο ιηηαίο ζνπ δηάζσζνλ , ηαο ξίδαο ησλ επσδύλσλ παζώλ , ηε ηνπ 

σηήξνο ηζρύτ εθηέκλσλ , θαη αλαζηέιισλ ηαο ραιεπάο ηεο αζπκίαο 

επηθιύζεηο, Παληειεήκσλ Μάξηπο αμηάγαζηε. 

«Πξνθείκελνλ»Ήρνο δ΄Γίθαηνο σο θνίλημ αλζήζεη , θαη σζεί 

θέδξνο ε ελ ησ Ληβάλσ πιεζπλζήζεηαη.ηίρνο: Πεθπηεπκέλνο ελ ησ 

Οίθσ , ελ ηαίο απιαίο ηνπ Θενύ εκώλ εμαλζήζνπζηλ. 

 

Δπαγγέιηνλ.Σσ θαηξώ εθείλσ ήιζε πξνο ηνλ Ιεζνύλ όρινο καζεηώλ 

απηνύ, θαη πιήζνο πνιύ ιανύ, από πάζεο ηεο Ινπδαίαο θαη 

Ιεξνπζαιήκ θαη ηεο παξαιίνπ Σύξνπ θαη ηδώλνο, νη ήιζαλ αθνύζαη 

απηνύ, θαη ηαζήλαη από ησλ λόζσλ απηώλ, θαη νη νρινύκελνη ππό 

πλεπκάησλ αθαζάξησλ θαη εζεξαπεύνλην.Καη παο ν όρινο εδήηεη 

απηεζζαη απηνύ∙ όηη δύλακηο παξ απηνύ εμήξρεην, θαη ηάην πάληαο. 

(Θ΄. 1-2) πγθαιεζάκελνο δε ηνπο δώδεθα Μαζεηάο απηνύ έδσθελ 

απηνίο δύλακηλ θαη εμνπζίαλ επί πάληα ηα δαηκόληα, θαη λόζνπο 

ζεξαπεύεηλ. Καη απέζηεηιέλ απηνύο θεξύζεηλ ηελ βαζηιείαλ ηνπ 

Θενύ, θαη ηάζζαη ηνπο αζζελνύληαο. (Ι΄. 16-21). Καη έιεγελ απηνίο.Ο 

αθνύλ πκώλ , εκνύ αθνύεη∙ θαη ν αζεηώλ πκάο, εκέ αζεηεί∙ ν δε εκέ 

αζεηώλ , αζεηεί ηνλ απνζηείιαληά κε. Τπέζηξεςαλ δε νη 

εβδνκήθνληα κεηά ραξάο , ιέγνληεο. Κύξηε, θαη ηα δαηκόληα 

ππνηάζζεηαη εκίλ ελ ησ νλόκαηί ζνπ.Δίπε δε απηνίο. Δζεώξνπλ ηνλ 
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αηαλάλ σο αζηξαπήλ εθ ηνπ νπξαλνύ πεζόληα. Ιδνύ δίδσκη πκίλ 

ηελ εμνπζίαλ ηνπ παηείλ επάλσ όθεσλ θαη ζθνξπίλσλ , θαη επί 

πάζαλ ηελ δύλακηλ ηνπ ερζξνύ , θαη πκάο νπ κε αδηθήζε.Πιήλ ελ 

ηνύησ κε ραίξεηε, όηη ηα πεύκαηα πκίλ ππνηάζζεηαη∙ ραίξεηε δε 

κάιινλ , όηη ηα νλόκαηα πκώλ εγξάθε ελ ηνίο νπξαλνίο. Δλ απηή ηε 

ώξα εγαιηάζαην ησ Πλεύκαηη ν Ιεζνύο , θαη είπελ∙ Δμνκνινγνύκαη 

ζνη, Πάηεξ, Κύξηε ηνπ νπξαλνύ θαη ηεο γεο, όηη απέθξπςαο ηαύηα 

από ζνθώλ θαη ζπλεηώλ, θαη απεθάιιπςαο απηά λεπίνηο∙ λαη, ν 

Παηήξ, όηη νύησο εγέλεην επδνθία έκπξνζζελ ζνπ. 

 

Γόμα Παηξί θαη Υηώ θαη αγίσ Πλεύκαηη. 

Σαίο ηνπ Αλαξγύξνπ πξεζβείεο Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε ησλ 

εκώλ εγθιεκάησλ. 

 

Καη λπλ θαη αεη, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 

Σαηο ηεο Θενηόθνπ πξεζβείεο Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε ησλ 

εκώλ εγθιεκάησλ 

Σηίρνο: Διέεζνλ κε, ν Θεόο, θαηά ην κέγα Έιεόο Σνπ, θαη θαηά 

ην πιήζνοησλ νηθηηξκώλ Σνπ, εμάιεηςνλ ην αλόκεκά κνπ. 

 

Ήρνο πι. β΄ «Όιελ απνζέκελνη» 

Γεύηε νη Οξζόδνμνη , πλεπκαηηθώλ επξαλζώκελ, δεύηε ηνλ 

Αλάξγπξνλ πάληεο θαηαζηέςσκελ ζείνηο άζκαζη, πξνο απηόλ 

ιέγνληεο∙ σ Παληειεήκσλ , ηαηξέ λνζνύλησλ άξηζηε, ιηκήλ ηε εύδηε, 

ησλ ρεηκαδνκέλσλ ηνίο πηαίζκαζη, πξνθζάζαο δόο ηελ ίαζηλ , πάζη 

ηνίο ζεξκώο ζνη πξνζηξέρνπζη, θαη δεηλώλ παληνίσλ , απάιιαμνλ 

εκάο ηαίο ζαίο επραίο, θαη εηξελαίαλ θαηάζηαζηλ , ησ Κόζκσ 

πξπηάλεπζνλ. 

 

Ψδή δ΄ Δηξκόο Οη εθ ηεο Ινπδαίαο … 

Θείαηο , Αλάξγπξε, επραίο ζνπ, πξνο ηνλ Κηίζηελ δηάζσζνλ ζνλ 

δνύινλ∙ ζπληαξάζζεη κε γαξ, βπζόο ακαξηεκάησλ , ρεηκάδεη θαη 

θιπδώληνλ , θαη θινγκόο ησλ παζεκάησλ. 
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Έθζαζαλ άπαληεο ελ πίζηεη, , εηο ιηκέλα ηνπ ζείνπ Αλαξγύξνπ, νη ελ 

λόζνηο δεηλαίο , πνληνύκελνη βνώληεο∙ επραίο ζνπ , σ Αλάξγπξε, ηελ 

πγείαλ εκίλ δίδνπ. 

 

Ίλα , Αλάξγπξε, ηηκώ ζε, θαη δνμάδσ ηα έλδνμα ζνπ άζια, αζζελείαο 

δεηλάο, ζνλ δνύινλ ηπξαλλνύζαλ , ηάηξεπζνλ θαη δώξεζαη, ηελ θαη 

άκθσ πγείαλ. 

Θενηνθίνλ. 

Έζηεζαο ξύκελ ηνπ ζαλάηνπ , ηνλ αζάλαηνλ Θεόλ θαη Βαζηιέα, σο 

ηεθνύζα Αγλή, νλ πάληεο αλπκλνύκε, επινγεκέλνο ιέγνληεο, ν 

θαξπόο ηεο ζεο θνηιίαο. 

 

Ψδή ε΄ Δηξκόο Τνλ Βαζηιέα ησλ νπξαλώλ…. 

Όζνη ελ πίζηεη, εηιηθξηλεί πξνζηνύζη, ησ Ναώ ζνπ Παληειεήκσλ 

Μάξηπο, ςπρώλ θαη ζσκάησλ ιάκβάλνπζη ηελ ξώζηλ. 

 

Ναόο ηνπ ζείνπ, επί γεο Αλαξγύξνπ, ηαηξείνλ πξόθεηηαη ηνηο πάζη, 

παύσλ απηώλ λόζνπο, ςπρώλ ηε θαη ζσκάησλ. 

 

αίο πξνο ηνλ Κηίζηελ, Παληειεήκσλ πξεζβείαηο , ηνίο ηπθινίο 

παξέρεηο ηαηξείαλ ,θαη λνζνύζνηο πάζη ηελ πνζεηήλ πγείαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ιθεζίαηο, ηαίο πξνο Θεόλ ζνπ, Παξζέλε, ησλ ηνπ βίνπ δπζρεξώλ κε 

ζπ ζώζνλ, θαη ηνλ ζάινλ παύζνλ αζζελεηώλ παληνίσλ. 

 

Ψδή ζ΄ Δηξκόο  Κπξίσο Θενηόθνλ, 

Δπραίο ζνπ ηαο ζεηξάο κνπ , ησλ πηαζκάησλ ιύζνλ, θαη ην 

ρεηξόγξαθνλ Μάξηπο, δηάξξεμνλ, ηεο ακαξηίαο ηνπ ζνη πηζηώο 

πξνζπειάδνληνο. 

 

Βνεζείαο ρείξα, πξνθζάζαο όξεμόλ κνη, θαη αδνθήησλ δεηλώλ κε 

απιάιιαμνλ, Παληειεήκσλ , ηαίο ζείαηο όλησο πξεζβείαηο ζνπ. 
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Ω Παληειεήκσλ , ζηήζνλ κνπ ηνλ ζάινλ , ησλ ινγηζκώλ θαη ηελ 

ιύπελ θαηάπαπζνλ , ηεο ηαιαηπώξνπ ςπρήο κνπ , ζείε ζείε 

Αλάξγπξε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μαξία , κε κε δείμεο, επίραξκα δαηκόλσλ, ελ ηε ηεο Κξίζεσο ώξα, 

Παλάκσκε, αιι επκελώο ηνλ σηήξα κνπ εμηιέσζαη. 

 

 

Άμηνλ εζηίλ, σο αιεζώο καθαξίδεηλ Σε ηελ Θενηόθνλ, …. 

 

      Σνπο κεη’ επιαβείαο ηελ ηεξάλ , εηθόλα ζνπ Μάξηπο, 

πξνζθπλνύληαο ζαίο ηεξαίο, πξνο Θεόλ πξεζβείαηο, ζώδε δεηλώλ 

παληνίσλ , Παληειεήκσλ ζείε, Ιαηξέ κέγηζηε. 

 

     Γόμε , Αζινθόξε, Μαξηπξηθή, παξεζηώο ησ ζξόλσ, ηνπ 

Παληάλαθηνο θαη Θενύ, κέκλεζν ησλ πίζηεη, ηελ Μλήκελ ζνπ 

ηεινύλησλ , Παληειεήκσλ ζείε, Ιαηξέ άκηζζε. 

 

     Ωο αζηήξ αλέηεηιαο λνεηόο, άζινηο Μαξηπξίνπ, απαζηξάπησλ 

θαη ησλ παζώλ, ηελ αριύλ δηώθσλ, Παληειεήκσλ Μάξηπο, ησλ 

επηθαινπκέλσλ ζε κεηά πίζηεσο. 

 

     Σνπο αλεθεκνύληαο ζε επιαβώο, ηνπο ιακπξνύο αγώλαο θαη ηνπο 

άζινπο , Μάξηπο Υξηζηνύ, ηελ ηε ζείαλ κλήκελ , ηεινύληαο εηεζίσο, 

Παληειεήκσλ Μάθαξ,ζώδε πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί…. 

 

Τξηζάγηνλ… 

« 
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Απνιπηίθνλ»Ηρνο γ΄. 

Αζινθόξε άγηε θαη ηακαηηθέ Άγηνο Παληειεήκσλ , πξέζβεπε ησ 

ειεήκνλη Θεώ, ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ , παξάζρε ηαίο ςπραίο εκώλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήρνο β΄ «Όηε εθ ηνπ μύινπ». 

Υάξηλ ζπ παξέρεηο ηνίο Πηζηνίο, αλαξγύξσο Μάξηπο Πακκάθαξ, 

Παληειεήκσλ νθέ, θαη ηε ηθεζία ζνπ δηώθεηο πλεύκαηα, θαη 

ηπθινίο ηελ αλάβιεςηλ, έλδνμε βξαβεύεηο, σο ζεξάπσλ γλήζηνο, ηνπ 

Παληεπόπηνπ Υξηζηνύ∙ όζελ Ιαηξέ Οξζνδόμσλ , πάληαο ηνπο πηζηώο 

ζε αλπκλνύληαο, ξύζαη εθ παληνίαο πεξηζηάζεσο. 

 

Γέζπνηλα, πξόζδεμαη ηαο δεήζεηο ησλ δνύισλ ζνπ… 

 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ζε αλαηίζεκη…. 

 

Γη’ επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ, 

ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο.Ακήλ. 




