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4 επηεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Ὁζηνκάξηπξνο ΙΔΡΟΤΑΛΗΜ ηῆο ἐλ 

Βεξξνίᾳ θαί ηῶλ ζύλ αὐηῇ, κ. Γεξαζίκνπ 

       

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 
ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί  ηὸ Θεὸο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αηνῦ. 

Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

 

Ἦρνο δ´. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ὡο θεθηεκέλνη νξαλόζελ ηὴλ ράξηλ, πάλησλ πιεξνῦηε 

εκελῶο ηὰο δεήζεηο, θαὶ ηῶλ παζῶλ ἀπείξγεηε ηὸλ ηάξαρνλ, 

Ἱεξνπζαιὴκ ζεκλή, ζὺλ ηνῖο ζείνηο πἱνίο ζνπ· ὅζελ ηνὺο 

πξνζηξέρνληαο, ηῇ ζεπηῇ κῶλ ζθέπῃ, πεηξαηεξίσλ ῥύζαζζε 

δεηλῶλ, ὡο παῤῥεζίαλ πξὸο Κύξηνλ ἔρνληεο. 

Γόμα. Σὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

 

Ὁ Ν´ (50) Φαικὸο. 

 

Ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Λιταῖς σωθείημεν ἀθλουόρων. 

Γερασίμοσ. 

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

Λακπηῆξεο ηῆο ζείαο Ἀλαηνιῆο, Ἱεξνπζαιήκ ηε, ζὺλ ηνῖο 

ηέθλνηο ζνπ ηνῖο θιεηλνῖο, ιύζαηε παζῶλ ἡκῶλ ηὸλ δόθνλ, ηαῖο 

θσηαπγέζηλ κῶλ παξαθιήζεζη. 

 

Ἰάζεηο πεγάδνπζα δαςηιεῖο, ἡ ζεία ζνπ θάξα, ζεξαπεύεη 

πᾶζαλ ςπρήλ, Ἱεξνπζαιὴκ Ὁζηνκάξηπο, θαὶ ηῶλ ζσκάησλ ἰᾶηαη 

παζήκαηα. 
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Τεηξὰο Ἀζινθόξσλ παλεπθιεῶλ, ἀεὶ δπζσπεῖηε, ζεαξρίαλ ηὴλ 

ηξηθαῆ, δηδόλαη ἡκῖλ πηαηζκάησλ ιύζηλ, θαὶ ἀλαγθῶλ πνιπηξόπσλ 

ἐθιύηξσζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀθξάζησο ηεθνῦζα ηὸλ Πνηεηήλ, θζνξὰο κὲ ἁπάζεο, 

Ἀεηπάξζελε Μαξηάκ, θαὶ ἐθ ςπρνθζόξσλ λνζεκάησλ, ηῇ Σῇ 

εζπιάγρλῳ ῥνπῇ ἀπνθάζαξνλ. 

 

 

 

ᾨδὴ γ´. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἰζρπξῶο θαζειόληεο, ηὸλ λνεηὸλ ηύξαλλνλ, Ἱεξνπζαιὴκ 

ζείνηο ἄζινηο, κεηὰ ηῶλ ηέθλσλ ζνπ, ηνύηνπ ιπηξώζαζζε, ηῆο 

ραιεπῆο θαθνπξγίαο, ηνὺο ζεξκῶο πξνζηξέρνληαο, κῖλ ἑθάζηνηε. 

 

 

Σνῦ ηὴλ πάληηκνλ θάξαλ, ὡο ζεζαπξὸλ ἔρνπζα, Ἱεξνπζαιὴκ 

καθάξηα, ἡ πόιηο Βέῤῥνηα, θαξπνῦηαη πάληνηε, ηὴλ ἐμ αηῆο 

πξντνῦζαλ, ράξηλ ζενδώξεηνλ, ὕκλνλ ζνη ᾄδνπζα. 

 

 

Σπκθσλίᾳ θαξδίαο, κηᾷ ςπρῇ ἤλπζαλ, πὲξ Σνῦ νἱ Μάξηπξεο 

Λόγε, ηὰ ζεῖα ζθάκκαηα, ὧλ ηαῖο δεήζεζηλ, ἐλ ὁκνλνίᾳ θαὶ πίζηεη, 

ἡκᾶο ἐλδπλάκσζνλ, ἐκπνιηηεύεζζαη. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡο ππξίκνξθνο ζξόλνο, θαὶ ινγηθὸλ ζθήλσκα, ηνῦ 

Πακβαζηιέσο ηῆο δόμεο, θαὶ Παληνθξάηνξνο, λαόλ κε ἔξγαζαη, 

Θενγελλῆηνξ Παξζέλε, ηῆο Αηνῦ ιακπξόηεηνο, ἵλα δνμάδσ Σε. 

 

Γηάζσζνλ, ηεηξὰο ἁγίσλ Μαξηύξσλ πάζεο ἀλάγθεο, 

Ἰεξνπζαιήκ ηε κεηὰ ηῶλ ηέθλσλ ζνπ, ηνὺο ἐμαηηνῦληαο ηὴλ ζείαλ 

κῶλ πξεζβείαλ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ 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. 

Χξηζηῷ ηῷ Θεῶ, κὴ παύζεηε πξεζβεύνληεο, ὦ Ἱεξνπζαιήκ, 

κεηὰ ηῶλ ζείσλ ηέθλσλ ζνπ, δηδόλαη παζῶλ ἴαζηλ, θαὶ δεηλῶλ 

ζπκθνξῶλ ἀπνιύηξσζηλ, ηνῖο πξνζηνῦζηλ κῖλ ειαβῶο, θαὶ πόζῳ 

κᾶο ἀεὶ γεξαίξνπζη. 

 

ᾨδὴ δ´. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Θεζαπξὸλ ὡο ζεόζδνηνλ, Ἱεξνπζαιὴκ ηὴλ θάξαλ ζνπ ἔρνληεο, 

θαὶ πηζηῶο ηαύηῃ πξνζπίπηνληεο, εθξνζύλεο ζείαο ἐκπηπιάκεζα. 

 

θ θηλδύλσλ θαὶ ζιίςεσλ, Σέθελδε ιπηξώζαζζε θαὶ 

Σεθέλδηθε, ζὺλ Κεγόξῳ ηνὺο πξνζηξέρνληαο, ηῇ ζεξκῇ πξεζβείᾳ 

κῶλ Ἅγηνη. 

 

Ἱιαζκὸλ ἐμαηηήζαζζε, Ἱεξνπζαιὴκ ἡκῖλ ζὺλ ηνῖο ηέθλνηο ζνπ, 

θαὶ παζῶλ ηὴλ ἀπνιύηξσζηλ, ηνῖο κῶλ γεξαίξνπζη ηὴλ ἄζιεζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ Θεόλ ζσκαηώζαζα, θαὶ κεηὰ ηὸλ ηόθνλ ἄθζνξνο κεὶλαζα, 

Θενηόθε Ἀεηπάξζελε, ἐθ θζνξᾶο ηὸλ λνῦλ κνπ ἐιεπζέξσζνλ. 

 

ᾨδὴ ε´. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Μάξηπο ηνῦ Χξηζηνῦ, Ἱεξνπζαιὴκ παλζαύκαζηε, ἐθ ζαλάηνπ 

ἁκαξηίαο ραιεπνῦ, ηνὺο πξνζηξέρνληαο ηῇ ζθέπῃ ζνπ ἀπάιιαμνλ. 

 

Ἔρεη πξεζβεπηάο, κᾶο Βέῤῥνηα πξὸο Κύξηνλ, ὢ ηεηξάξηζκνη 

Τξηάδνο Ἀζιεηαί· δηὰ ηνῦην κῖλ ζπεύδεη κεηὰ πίζηεσο. 

 

Νόζσλ ςπρηθῶλ, θαὶ ζσκάησλ ἐθιπηξνύκεζα, ηῇ πξεζβείᾳ 

κῶλ Μάξηπξεο Χξηζηνῦ, δηὰ ηνῦην ειαβῶο κῖλ πξνζπίπηνκελ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἃρξαληε Ἁγλή, Θενηόθε Ἀεηπάξζελε, ηὴλ ρξαλζεῖζάλ κνπ 

θαξδίαλ ἡδνλαῖο, ἀπνθαζαξὸλ ηνῖο ῥείζξνηο ηνῦ ἐιένπο Σνπ. 
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ᾨδὴ ζη´. Σὴλ δέεζηλ. 

Θαπκάησλ, ἀλαβιπζηάλνπζα ράξηλ, ὡο ζεόζελ δνμαζζεῖζα 

ἄμησο, παῦζνλ ἡκῶλ ηὰο ὀδύλαο θαὶ πόλνπο, θαὶ πεηξαζκῶλ ηὰο 

ἑθόδνπο ἀλάζηεηινλ, ὢ Ἱεξνπζαιὴκ ζεκλή, ηῇ ζέξκῃ ζνπ πξεζβείᾳ 

πξὸο Κύξηνλ. 

 

 

Λεόλησλ, ηῶλ λνεηῶλ ηὴλ καλίαλ, θαζ’ ἕθαζηελ θαζ’ ἡκῶλ 

θηλνπκέλσλ, ηῇ θξαηαηᾷ κῶλ ὄλησο πξεζβείᾳ, θαηαζπληξίςαηε 

ἅγηνη Μάξηπξεο, θαὶ ἐλ εἰξήλῃ ἀιεζεῖ, θαὶ ἀγάπε ἡκᾶο 

θπβεξλήζαηε. 

 

Οἱ ζεῖνη, ηνῦ Βαζηιέσο ηῆο δόμεο, ζηξαηηῶηαη θαὶ γελλαῖνη 

ὁπιῖηαη, ζὺλ ηῷ Σεθέλδῳ Σεθέλδηθε κάθαξ, θαὶ ηῷ Κεγόξῳ ἡκῶλ 

ἀληηιήπηνξεο, θαὶ Ἱεξνπζαιὴκ ὁκνῦ, εκελῶο ηὰο ιηηὰο ἡκῶλ 

δέμαζζε. 

 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Φαλεῖζα, ηῶλ νξαλῶλ πιαηπηέξα, ηὸλ Ἀρώξεηνλ ἐλ πάζῃ ηῇ 

θηίζεη, ἐλ ηῇ γαζηξί Σνπ ἐρώξεζαο Κόξε, θαὶ ηνῖο ἀλζξώπνηο 

ἀθξάζησο πξνήγαγεο, ζηελνρώξηαο ηῶλ παζῶλ, ηνὺο πηζηῶο Σὲ 

κλνῦληαο ῥπόκελνλ. 

 

Γηάζσζνλ, ηεηξὰο ἁγίσλ Μαξηύξσλ πάζεο ἀλάγθεο, 

Ἰεξνπζαιήκ ηε κεηὰ ηῶλ ηέθλσλ ζνπ, ηνὺο ἐμαηηνῦληαο ηὴλ ζείαλ 

κῶλ πξεζβείαλ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β´. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὡο θαζεινῦζα ηὸλ δόιηνλ δξάθνληα, ζὺλ ηνῖο πἱνῖο καξηπξίνπ 

παιαίζκαζηλ, Ἱεξνπζαιὴκ Πακκαθάξηζηε, ἐθ ηῆο αηνῦ θαθνπξγίαο 

ἀπάιιαμνλ, ηνὺο πίζηεη θαὶ πόζῳ ηηκῶληάο ζε. 

 

Πξνθείκελνλ. Θασμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῆ Αὐτοῦ, ἐθασμάστωσεν ὁ Κύριος. 
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Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. θα΄ 12-16). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πξνζέρεηε ἀπὸ ηῶλ 

ἀλζξώπσλ· ἐπηβαινῦζη γὰξ ἐθ’ κᾶο ηὰο ρεῖξαο αηῶλ θαὶ δηώμνπζη, 

παξαδηδόληεο εἰο ζπλαγσγὰο θαὶ θπιαθάο, ἀγνκέλνπο ἐπὶ βαζηιεῖο 

θαὶ ἡγεκόλαο ἕλεθελ ηνῦ ὀλόκαηόο κνπ. Ἀπνβήζεηαη δὲ κῖλ εἰο 

καξηύξηνλ. Θέζζε νὖλ εἰο ηὰο θαξδίαο κῶλ κὴ πξνκειεηᾶλ 

ἀπνινγεζῆλαη· ἐγὼ γὰξ δώζσ κῖλ ζηόκα θαὶ ζνθίαλ, ᾗ ν 

δπλήζνληαη ἀληεηπεῖλ, νδὲ ἀληηζηῆλαη πάληεο νἱ ἀληηθείκελνη κῖλ. 

Παξαδνζήζεζζε δὲ θαὶ πὸ γνλέσλ θαὶ ἀδειθῶλ θαὶ θίισλ θαὶ 

ζαλαηώζνπζηλ ἐμ κῶλ θαὶ ἔζεζζε κηζνύκελνη πὸ πάλησλ δηὰ ηὸ 

ὄλνκά κνπ θαὶ ζξὶμ ἐθ ηῆο θεθαιῆο κῶλ ν κὴ ἀπόιεηαη. λ ηῇ 

πνκνλῇ κῶλ θηήζαζζε ηὰο ςπρὰο ἡκῶλ. 

 

Γόμα. Ταῖο ηῶλ Ἀζινθόξσλ... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β´. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλεησόν 

με, ὁ Θεὸς,…   

Ὅκηιε ζεόιεπηε, ηῶλ ηεηξαξίζκσλ Μαξηύξσλ, Ἱεξνπζαιὴκ 

ζεκλή, Σέθελδε θαὶ Κήγνξε θαὶ Σεθέλδηθε, πεηξαζκῶλ ιύζαηε, ηὰο 

ἐπαλαζηάζεηο, θαὶ εἰξήλελ ἀζηαζίαζηνλ, ἡκῖλ αἰηήζαζζε, θαὶ παζῶλ 

παληνίσλ ηὴλ ἴαζηλ, θαὶ ηῶλ πηαηζκάησλ ἄθεζηλ, παξὰ ηνῦ ηῶλ ὅισλ 

δεζπόδνληνο, ἡκῖλ ηνῖο ἐλ πίζηεη, πξνζηξέρνπζηλ κῶλ ηῇ ἀξσγῇ, 

θαὶ ηὸλ κᾶο ζηεθαλώζαληα, Κύξηνλ δνμάδνπζη. 

 

 

ᾨδὴ δ´. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ὄκβξνηο ζείσλ ραξίησλ, ηῆο ζεξκῆο ζνπ πξεζβείαο πξὸο ηὸλ 

Φηιάλζξσπνλ, ηὸ πῦξ ηῶλ λνζεκάησλ, θαὶ ηῶλ παζῶλ ηὴλ θιόγα, 

Ἀζιεθόξε θαηάζβεζνλ, ηῶλ ἐθδεηνύλησλ πηζηῶο, ηὴλ ζὴλ 

ἐπηζηαζίαλ. 

 

 

Ῥῶζηλ δίδνζζε ζείαλ, θαὶ γείαλ ςπρῆο ηε ὁκνῦ θαὶ ζώκαηνο, 

θαὶ πᾶζαλ εεμίαλ, θαὶ βίνπ επξαγίαλ, Ἀζινθόξνη αηάδειθνη, ηνῖο 

ἀλπκλνῦζηλ κῶλ, ηὰο ζείαο ἀξηζηείαο. 
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Ὡο ἐλ θύζεη θαὶ πίζηεη, ἡλσκέλνη ἐλ πᾶζηλ ἅγηνη Μάξηπξεο, 

ἡκᾶο ἐλ ὁκνλνίᾳ, βηνῦλ θαὶ πνιηηείᾳ, θαζαξᾷ ἀμηώζαηε, ηνὺο 

πξνζηόληαο ζεξκῶο, κῶλ ηῇ ἀληηιήςεη. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ννῦλ κνη ζώθξνλα δίδνπ, θαὶ θαηάλπμηλ Κόξε ἐλ ηῇ θαξδίᾳ 

κνπ, ὡο ἄλ ἐλ κεηάλνηᾳ, δηέιζσ ηῆο δσῆο κνπ, ηὸ πόινηπνλ 

Ἄρξαληε, θαὶ ηῆο ἀιήθηνπ ραξᾶο, κεηὰ ηὸ ηέινο ηύρσ. 

 

 

 

ᾨδὴ ε´. Σὸλ Βαζηιέα. 

Γελνῦ κνη Μάξηπο, θαηαθπγὴ ἐλ ἀλάγθαηο, ηῷ πξνζηξέρνληη 

ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ, Ἱεξνπζαιήκ, ὡο ιηκέλη ἀθπκάληῳ. 

 

Ἔξγνηο ἐλζένηο, θαηαθνζκεῖζζαη ἐλ πᾶζηλ, ἀμηώζαηε ἡκῶλ ηὴλ 

πνιηηείαλ, ηξίζηηρε ρνξεία, Μαξηύξσλ αηαδέιθσλ. 

 

Ἀζζελεκάησλ, ἴαζηλ δίδνζζε πᾶζη, θαὶ ἐθιύηξσζηλ πνιπεηδῶλ 

θηλδύλσλ, Μάξηπξεο Κπξίνπ, ἡκῖλ ἐθδπζσπνῦκελ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σῶζόλ κε, Κόξε, ηῆο ὀιεζξίνπ καλίαο, ηνῦ ἀιάζηνξνο ηνῦ 

θαη’ ἐκνῦ ιπηηῶληνο, θαὶ ῥῦζαη ηὸλ λνῦλ κνπ, ηῆο ηνύηνπ ἐπεξείαο. 

 

ᾨδὴ ζ´. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἱιέσζαη ηὸλ Κηίζηελ, ἡκῖλ καθαξία, ὡο ἂλ πηαηζκάησλ ηὴλ 

ἄθεζηλ ιάβσκελ, θαὶ ἐλαξέησο ἐλ θόζκῳ πνιηηεπζώκεζα. 

 

Μαξηύξσλ ζεῖνλ ζηῖθνο, πξὸο ηῶλ καξηπξίσλ, ηῶλ ζετθῶλ ηὴλ 

ὁδὸλ θαηεπζύλαηε, ηνὺο ηὴλ ζεπηὴλ κῶλ ἄζιεζηλ καθαξίδνληαο. 

 

Ὁιόθσηνλ παζηάδα, ἤδε θαηνηθνῦληεο, ζενεηδεῖο Ἀζιεθόξνη 

ηεηξάξηζκνη, ἐθ ζθνηαζκνῦ παζεκάησλ ἡκᾶο ιπηξώζαζζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

ςίζηνπ ζεῖε ζξόλε, Κεραξηησκέλε, ἐμ ἐλλνηῶλ ςπρνθζόξσλ 

ἀλύςσζνλ, πξὸο ἀξεηῶλ ἀλαβάζεη ηὸλ λνῦλ κνπ δένκαη. 
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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. 

 

Χαίξνηο ηῶλ Μαξηύξσλ ηεηξὰο ζεπηή, Ἱεξνπζαιήκ ηε, θαὶ 

Σεθέλδηθνο ὁ θιεηλόο, Σέθελδε ζεόθξνλ, θαὶ Κήγνξε ηξηζκάθαξ, 

ἡκῶλ πξὸο ηὴλ Τξηάδα, πξέζβεηο ἀθνίκεηνη. 

 

 

Ἤζιεζαο λνκίκσο πὲξ Χξηζηνῦ, κεηὰ ηῶλ πἱῶλ ζνπ, 

ἀλδξηθῶο Ἱεξνπζαιήκ, θαὶ ηῆο ἄλσ δόμεο, ζὺλ ηνύηνηο ἠμηώζεο, 

κεζ’ ὧλ θαὶ εκελίδνπ, ἡκῖλ ηὸλ Κύξηνλ. 

 

 

Τέζζαξζηλ ἐλ ζώκαζηλ ἐλ κηᾷ, ςπρῇ ἠζιεθόηεο, ἀιεζῶο 

Ἱεξνπζαιήκ, κεηὰ ηῶλ πἱῶλ ζνπ, ὁκνῦ βξαβείσλ ἴζσλ, παξὰ ηνῦ 

Ἀζινζέηνπ, θαηεμηώζεηε. 

 

 

Χαίξνηο αηαδέιθσλ ηξηὰο ζεπηή, παῖδεο ηνῦ Κπξίνπ, θαὶ 

παλζαύκαζηνη ἀζιεηαί, Σέθελδε ηξηζκάθαξ, Σεθέλδηθε ζεόθξνλ, θαὶ 

Κήγνξε Τξηάδνο ὁπιῖηαη ἄξηζηνη. 

 

Ῥύζαζζε θηλδύλσλ θαὶ πεηξαζκῶλ, Ἱεξνπζαιήκ ηε, θαὶ 

Σεθέλδηθνο ὁ θιεηλόο, Σέθελδε ζεόθξνλ, θαὶ Κήγνξε πακκάθαξ, 

ηνὺο ηῇ ζεπηῇ πξεζβείᾳ, κῶλ πξνζηξέρνληαο. 

 

Τνὺο κᾶο ηηκῶληαο παλεπιαβῶο, Ἱεξνπζαιήκ ηε, ζὺλ ηνῖο 

ηέθλνηο ζνπ ηνῖο ηξηζί, πάζεο δπζπξαγίαο, θαὶ πόλσλ θαὶ θηλδύλσλ, 

θπιάηηεηε ἀηξώηνπο, κῶλ δεήζεζη. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

 

 

 



 

[40] 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα. 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 εζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ πεξηζηάζεσλ· Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Σηῖθνο ηεηξαξίζκσλ Ἀζιεηῶλ, Ἱεξνπζαιὴκ καθαξία, κεηὰ 

ηῶλ ηέθλσλ ζνπ, Κήγνξε Σεθέλδηθε, θαὶ ζεῖε Σέθελδε, πάζεο βιάβεο 

θαὶ ζιίςεσο, θαὶ πάζεο ἀλάγθεο, ἀζηλεῖο ηεξήζαηε, κῶλ δεήζεζη, 

πάληαο ηνὺο πηζηῶο πξνζηόληαο, ηῇ ζεπηῇ κῶλ πξνζηαζίᾶ, 

Μάξηπξεο Χξηζηνῦ ἀμηνζαύκαζηνη. 

 

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 πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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