
[161] 

 

15 επηεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Ἁγίνπ ΒΗΑΡΙΩΝΟ ἀξρηεπ. Λαξίζεο  
 

 

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 ηαπξῷ. 

Τῷ ηνῦ Φξηζηνῦ ἱεξνκύζηῃ πξνζδξάκσκελ, νἱ ἐλ λόζνηο 

ραιεπαῖο θαηαθείκελνη, ἐλ θαηαλύμεη θξάδνληεο ἐθ βξέθνπο ςπρῆο· 

Ἅγηε βήζεζνλ, Βεζζαξίσλ ζεόθξνλ, ζπεῦζνλ ἐμεινῦ ἡκᾶο, ηῆο 

δεηλῆο ἀζζελείαο, κὴ ἀπνζηξέςῃ ὑγείαο θελνύο, ηνὺο 

πξνζθπλνῦληαο ηὴλ πάλζεπηνλ θάξαλ ζνπ. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο... 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ. 

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

Νόζῳ ζπλερόκελνο ραιεπῇ, πξὸο θαηαθεύγσ, ηὴλ ὑγείαλ 

ἐπηδεηῶλ, ὦ Πάηεξ ζεόθξνλ Βεζζαξίσλ, ὀμύο κνη λῦλ ἰαηξὸο 

ἐπηθάλεζη. 

 

Πεηξαζκῶλ θπθινῦζί κε πξνζβνιαί, δεηλῆο ἀζπκίαο, 

ἐκπηπιῶζαί κνπ ηὴλ ςπρήλ, γαιήλελ παξάρνπ Βεζζαξίσλ, ηῷ ηῇ 

θάξᾳ ζνπ πίζηεη πξνζηξέρνληη. 

 

Φξηζηὸλ ηὸλ Σσηῆξα Πάηεξ ζνθέ, δπζώπεη ἀπαύζησο, 

ιπηξσζῆλαί κε ηῶλ θαθῶλ· ζνὶ γὰξ λῦλ πξνζθεύγσ Βεζζαξίσλ, 

πλεῦκ’ ἀλαηείλσλ πξόο ζέ θαὶ δηάλνηαλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ννζνῦληα ηὸ ζῶκα θαὶ ηὴλ ςπρὴλ, ἐπηζθνπῆο ζείαο θαὶ 

πξνλνίαο ηῆο παξὰ Σνῦ, ἀμίσζνλ κόλε Θενκῆηνξ, ὡο ἀγαζὴ Ἀγαζνῦ 

ηε ινρεύηξηα. 

 

ᾨδὴ γ΄. ὺ εἶ ηὸ ζηεξέσκα. 

Σὺ ἡκῶλ βνήζεηα, ὦ Βεζζαξίσλ καθάξηε, ζὺ ἰαηξὸο παζῶλ 

ἀληάησλ, θαὶ δεηλῶλ ἀπνιύηξσζηο. 

 

Κάξα ζνπ ἡ πάλζεπηνο, πεγάδεη ρύδελ ηὰ ζαύκαηα, πᾶζη 

πηζηνῖο, ηνῖο πξνζθαινπκέλνηο, εἰο παζῶλ ἀπνιύηξσζηλ. 

 

Ξέλα θαὶ παξάδνμα, βιύδνπζη ζαύκαηα ἔλδνμε, θάξαο ἐθ ζῆο, 

ηνῖο πηζηῶο αἰηνῦζη ηὴλ ζεξκήλ ζνπ ἀληίιεςηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γὸο ἡκῖλ βνήζεηαλ, ηαῖο ἱθεζίαηο Σνπ Πάλαγλε, ηὰο πξνζβνιὰο 

ἀπνθξνπνκέλε, ηῶλ δεηλῶλ πεξηζηάζεσλ. 

 

Γηάζσζνλ, ἐθ λνζεκάησλ ηνὺο δνύινπο ζνπ Βεζζαξίσλ, ὅηη 

πίζηεη κεηὰ Θεὸλ εἰο ζὲ θαηαθεύγνκελ, ηὴλ θάξαλ ζνπ 

πξνζθπλνῦληεο ἐθ πόζνπ. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Ννζνῦληαο ἡκᾶο θαὶ πίζηεη θαηαθεύγνληαο, πξὸο ζθέπελ ηὴλ 

ζὴλ, Βεζζαξίσλ καθάξηε, ἴαζαη ηάρνο δεόκεζα, ὡο ἰαηξὸο 

παλάξηζηνο, θαὶ ἐθ θηλδύλσλ ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἐθ πόζνπ ηὴλ θάξαλ 

ζνπ γεξαίξνληαο. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Τνὺο ζνξύβνπο ηνῦ βίνπ κνπ, Ἱεξάξρα θόπαζνλ ηαῖο 

πξεζβείαηο ζνπ, θαὶ ηὸλ θιύδσλα θαηεύλαζνλ, ηῶλ παζῶλ ςπρῆο, 

θαὶ ηνῦ ζαξθίνπ κνπ 

 

Ὁ Φξηζηὸο Ὃλ ἐπόζεζαο, θαὶ δη’ Ὃλ ἡγήζσ πάληα ὡο 

ζθύβαια, θεθαιὴλ ζὴλ ἐδσξήζαην, ηνῖο λνζνῦζη κέγα παξακύζηνλ. 

 

Ἀπνιαύνληεο πάληνηε, Βεζζαξίσλ Πάηεξ ηῶλ δσξεκάησλ 

ζνπ, ἀλακέιπνκελ ἐθύκληνλ, νἱ γηλώζθνληέο ζε εὐεπήθννλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οἱ ἐιπίδα θαὶ ζηήξηγκα, θαὶ ηῆο ζσηεξίαο ηεῖρνο ἀθξάδαληνλ, 

θεθηεκέλνη Σε Παλύκλεηε, δπζρεξείαο πάζεο ἐθιπηξνύκεζα. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἔκπιεζνλ ραξᾶο, Βεζζαξίσλ ηὴλ ἐκὴλ ςπρήλ, βεβπζηζκέλελ 

ἐλ πεξηζηάζεζη, θαὶ ἐπηθνξαῖο ἀληαξαῖο θηλδπλεύνπζαλ. 

 

Λύηξσζαη ἡκᾶο, ἐθ θηλδύλσλ Βεζζαξίσλ ζνθέ, ὡο παῤῥεζίαλ 

ἔρσλ πξὸο Κύξηνλ, θαὶ δπζώπεη ἐθηελῶο, ὑπὲξ ἡκῶλ ηὸλ Θεόλ. 

 

Παῦζνλ ηὴλ δεηλήλ, ηῆο ἐκῆο ςπρῆο ἀζζέλεηαλ, ἐλ θαηαλύμεη 

ζεξκῇ δένκαη, ὦ Βεζζαξίσλ, Ἱεξάξρα πακκαθάξηζηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴαζαη Ἁγλή, ηῶλ παζῶλ κνπ ηὴλ ἀζζέλεηαλ, ἐπηζθνπῆο Σνπ 

ἀμηώζαζα, θαὶ ηὴλ ὑγείαλ, ηῇ πξεζβείᾳ Σνπ παξάζρνπ κνη. 

  

ᾨδὴ ζη΄. Ἱιάζζεηί κνη σηήξ. 

Ἡ ζὴ ζεπηὴ θεθαιή, ζεόζελ ράξηλ ἐδέμαην, ἰᾶζζαη πάζε 

βξνηῶλ, ἐιαύλεηλ ηε δαίκνλαο, ινηκῷ ζπζρεζέληαο ηε, ηῷ παλώιεη 

ηάρνο, ἐμαηξεῖζζαη πακκαθάξηζηε. 

 



[164] 

 

Ἐβίσζαο ἐπὶ γῆο, ὡο ἄζαξθνο παλανίδηκε, ἰζάγγεινλ δὲ ηηκήλ, 

Φξηζηόο ζνη δεδώξεηαη· δηὸ θαὶ ἡ θάξα ζνπ, πεγάδεη ὡο θξήλε, ηνῖο 

λνζνῦζη ηὰ ἰάκαηα. 

 

Ἡ Λάξηζζα ἐπὶ ζνί, ἐλ δίθῃ κάθαξ ἀβξύλεηαη· Γνπζίθνπ δὲ ζὴ 

Μνλή, δηθαίσο ἀγάιιεηαη, ηὴλ πάληηκνλ ἔρνπζα, θεθαιήλ ζνπ 

Πάηεξ, ζεζαπξὸλ ὥζπεξ πνιύηηκνλ. 

 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥπζζείεκελ ηῶλ δεηλῶλ, πηαηζκάησλ ηαῖο ἱθεζίαηο Σνπ, 

Θενγελλήηνξ ἁγλή· θαὶ ηύρνηκελ Πάλαγλε, ηῆο ζείαο ἐιιάκςεσο, 

ηνῦ ἐθ Σνῦ ἀθξάζησο, ζαξθσζέληνο Υἱνῦ ηνῦ Θενῦ. 

 

Γηάζσζνλ, ἐθ λνζεκάησλ ηνὺο δνύινπο ζνπ Βεζζαξίσλ, ὅηη 

πίζηεη κεηὰ Θεὸλ εἰο ζὲ θαηαθεύγνκελ, ηὴλ θάξαλ ζνπ 

πξνζθπλνῦληεο ἐθ πόζνπ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Ἐπεθάλεο ζήκεξνλ. 

Καηαλύμεη θξάδνκελ, θαὶ ζεξκῇ πίζηεη· Βεζζαξίσλ Ἅγηε, ἐθ 

ηνῦ δεηλνῦ ινηκνῦ ἡκᾶο, θαὶ πάζεο λόζνπ ἐθιύηξσζαη, ηνὺο 

πξνζθπλνῦληαο, ηὴλ ἐλδνμνλ θάξαλ ζνπ. 

 

Πξνθείκελνλ. Τὸ ζηόμα μοσ λαλήζει ζοθίαν καὶ ἡ μελέηη 

ηῆς καρδίας μοσ ζύνεζιν.η. Οἱ Ἱερεῖς Σοσ Κύριε ἐνδύζονηαι 

δικαιοζύνην καὶ οἱ Ὅζιοί Σοσ ἀγαλλιάζονηαι. 

 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 1-9). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο πξὸο ηνὺο ἐιειπζόηαο πξὸο αὐηὸλ Ἰνπδαίνπο· 

ἀκὴλ, ἀκὴλ ιέγσ ὑκῖλ, ὅηη ὁ κὴ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηῆο ζύξαο εἰο ηὴλ 

αὐιὴλ ηῶλ πξνβάησλ, ἀιιὰ ἀλαβαίλσλ ἀιιαρόζελ, ἐθεῖλνο θιέπηεο 

ἐζηὶ θαὶ ιῃζηήο·  ὁ δὲ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηῆο ζύξαο πνηκήλ ἐζηη ηῶλ 
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πξνβάησλ. Τνύηῳ ὁ ζπξσξὸο ἀλνίγεη θαὶ ηὰ πξόβαηα ηῆο θσλῆο 

αὐηνῦ ἀθνύεη· θαὶ ηὰ ἴδηα πξόβαηα θαιεῖ θαη’ ὄλνκα θαὶ ἐμάγεη 

αὐηά. Καὶ ὅηαλ ηὰ ἴδηα πξόβαηα ἐθβάιῃ, ἔκπξνζζελ αὐηῶλ 

πνξεύεηαη θαὶ ηὰ πξόβαηα αὐηῷ ἀθνινπζεῖ, ὅηη νἴδαζη ηὴλ θσλὴλ 

αὐηνῦ. Ἀιινηξίῳ δὲ νὐ κὴ ἀθνινπζήζσζηλ, ἀιιὰ θεύμνληαη ἀπ’ 

αὐηνῦ, ὅηη νὐθ νἴδαζη ηῶλ ἀιινηξίσλ ηὴλ θσλήλ. Ταύηελ ηὴλ 

παξνηκίαλ εἶπελ αὐηνῖο ὁ Ἰεζνῦο· ἐθεῖλνη δὲ νὐθ ἔγλσζαλ ηίλα ἦλ ἃ 

ἐιάιεη αὐηνῖο.  Δἶπελ νὖλ πάιηλ αὐηνῖο ὁ Ἰεζνῦο· ἀκὴλ, ἀκὴλ ιέγσ 

ὑκῖλ, ὅηη ἐγώ εἰκη ἡ ζύξα ηῶλ πξνβάησλ.  Πάληεο ὅζνη ἦιζνλ πξὸ 

ἐκνῦ, θιέπηαη εἰζὶ θαὶ ιῃζηαί· ἀιι’ νὐθ ἤθνπζαλ αὐηῶλ ηὰ 

πξόβαηα.  Ἐγώ εἰκη ἡ ζύξα· δη’ ἐκνῦ ἐάλ ηηο εἰζέιζῃ, ζσζήζεηαη θαὶ 

εἰζειεύζεηαη θαὶ ἐμειεύζεηαη θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη. 

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

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

με, ὁ Θεός... 

Χπρῇ ηε θαὶ ζώκαηη, λνζνῦληεο δεῦηε ἐλ πίζηεη, λῦλ 

θαηαζπαδόκελνη, Κάξαλ ηνῦ ζεόθξνλνο, ἁγηάζζεηε· λόζνπο γὰξ 

παύεηαη, δαίκνλαο ἐιαύλεη, θαὶ ςπρῆο ἰᾶηαη πηαίζκαηα· θαὶ γὰξ 

ἐδέμαην, ρύδελ ἐθ Κπξίνπ ηὰο ράξηηαο, Βεζζαξίσλ ὁ κέγηζηνο, 

δήζαο ἐπὶ γῆο ὥζπεξ ἄζαξθνο· ζεκεῖα δὲ ηαῦηα, ηὰ ζαύκαηα θαὶ 

θάξα ἡ ζεπηή, ἣλ πξνζθπλνῦληεο δεόκεζα· ζῶζνλ ἡκᾶο Κύξηε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τῷ ἁγίῳ ηεκέλεη, ἐλ ᾧ ζῶκα ηὸ ζεῖόλ ζνπ θαηαηέζεηηαη, 

πξνζηξέρνκελ ἐλ πίζηεη, εὐκνηξεῖ ἰακάησλ, θαί γάξ ἐλ πίζηεη  

θξαπγάδνληεο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ὢ ζαῦκα πῶο ηῷ ηάθῳ, ἀπεθξύβε ζνῦ ἡ θάξα, Βεζζαξίσλ 

ζνθέ, ἡλίθα ηὴλ ζσξόλ ζνπ, ηῆο πίζηεσο ὁ μέλνο, θαηεζύιεη ὁ 

ἄζιηνο· εὐινγεηὸο ὁ Θεόο, ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

 

Ὡο θαιὴ θαί εὐώδεο, Βεζζαξίσλ πακκάθαξ ὡο ραξηηόβξπηνο, 

ἡ θάξα ζνπ ηπγράλεη· δηὸ θαὶ εὐραξίζησ,ο γεγεζόηεο θξαπγάδνκελ· ὁ 

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 
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Ὄιβνλ ζε ἰακάησλ, θαὶ πεγὴλ εὐζπιαγρλίαο θαὶ ἁγηόηεηνο, 

θαὶ ηεῖρνο ζσηεξίαο, λνζνύλησλ ηε ὑγείαλ, ἐπηζηάκελνη θξάδνκελ· ὁ 

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σσκάησλ καιαθίαο, θαὶ ςπρῶλ ἀῤῥσζηίαο Θενγελλήηξηα, ηῶλ 

πόζῳ πξνζίνλησλ, ηῇ ζθέπῃ Σνπ ηῇ ζείᾳ, ζεξαπεύεηλ ἀμίσζνλ, ἡ ηὸλ 

Σσηῆξα Φξηζηόλ, ἡκῖλ ἀπνηεθνῦζα. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Τνὺο ἐθ ινηκνῦ ηε, θαὶ πάζεο ἄιιεο ἀλάγθεο, ζπζρεζέληαο 

Πάηεξ Βεζζαξίσλ, θύιαηηε θαὶ ζῶδε, ζεξκῇ ζνπ πξνζηαζίᾳ. 

 

Τνὺο ἐλ πίζηεη, θαὶ εὐιαβείᾳ δεηνῦληαο, εἰο ἴαζηλ ηὴλ ζὴλ 

θάξαλ ζεόθξνλ, θύιαηηε θαὶ ζθέπε, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Τὰο ἀκπειώλσλ, θαὶ ἀγξῶλ ἀθνξίαο, λόζνπο ηε βνζθεκάησλ 

ἀιόγσλ, ἔπαξνλ ζεόθξνλ, εὐραῖο ζνπ εὐπξνζδέθηνηο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τῶλ πεηξαζκῶλ Σύ, ηὰο πξνζβνιὰο ἐθδηώθεηο, θαὶ παζῶλ ηὰο 

ἐθόδνπο Παξζέλε· ὅζελ Σε ὑκλνῦκελ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἐιιὰο ζὺλ Θεηηαιίᾳ, πιένλ ηε Βιαρίαο, Ἠπείξνπ ηόπνο ηὴλ 

θάξαλ ὑκλήζαηε, ηνῦ Βεζζαξίσλνο ζείαλ θαὶ ραξηηόβξπηνλ. 

 

Πεγάδεη γὰξ ὡο θξήλε, ζαύκαηα ηνῖο πόζῳ, πξνζθαινπκέλνηο 

αὐηὴλ θαὶ ἐθ πίζηεσο, θαὶ δηαζώδεη ἐθ πάζεο βιάβεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τνὺο πόζῳ πξνζθνπλνῦληαο, ηὴλ ζεπηήλ ζνπ θάξαλ, θαὶ ηὴλ 

ζὴλ κλήκελ θαηδξῶο ἑνξηάδνληαο, Παηὴξ ἡκῶλ Βεζζαξίσλ, πάληαο 

εὐιόγεζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Καθώζεσο ἐλ ηόπῳ, ηῷ ηῆο ἀζζελείαο, ηαπεηλσζέληα Παξζέλε 

ζεξάπεπζνλ, ἐμ ἀῤῥσζηίαο εἰο ῥῶζηλ κεηαζθεπάδνπζα. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο…. 

 

Ὁ ηῶλ Λαξηζζαίσλ κέγαο Πνηκήλ, θαὶ ηῶλ κνλαδόλησλ, ὁ 

πξνζηάηεο θαὶ ὁδεγόο, Βεζζαξίσλ Πάηεξ, πακκάθαξ Ἱεξάξρα, 

ἡκῶλ ηῶλ ζὲ ηηκώλησλ, ᾀεὶ κλεκόλεπε. 

 

Κάξαλ ζνπ ηὴλ ζείαλ ὡο ζεζαπξόλ, ἄζπινλ πινπηνῦζα, 

Βεζζαξίσλ ἡ ζὴ Μνλή, ραίξεη θαπρσκέλε, θαὶ ζὲ ᾀεὶ δνμάδεη, ηὸλ 

ῥεῖζξα ἰακάησλ, ἀλαπεγάδνληα. 

 

Γέεζηλ πξνζάγαγε ηῷ Θεῷ, Βεζζαξίσλ Πάηεξ, ὑπὲξ ηέθλσλ 

ηῶλ ζῶλ ζνθέ, ηῶλ ηὴλ ζείαλ θάξαλ, ηὴλ ζὴλ ἐπηδεηνύλησλ, θαὶ 

εὐινγίαλ δίδνπ, ηνύηνηο θαὶ ἔιενο. 

 

Πᾶο ὁ ηῶλ Ὁζίσλ ζεῖνο ρνξόο, θαὶ Ἀξρηεξέσλ, Βεζζαξίσλ 

ζηίθνο ζεπηόλ, ζεῖόλ ζνπ ηὸ πλεῦκα, ἐδέμαλην ζὺλ πάζῃ, ραξᾷ ἐλ 

ηνῖο ὑςίζηνηο, ὡο ηνύησλ ζύζθελνλ. 

 

Τάγκαζη ηνῖο ἄλσ ζπκπαξεζηώο, ζξόλῳ ηῆο Τξηάδνο, θαὶ ζὺλ 

ζηίθεη Ἱεξαξρῶλ, θαὶ ρνξνῖο Ὁζίσλ, ζεόθξνλ Βεζζαξίσλ, 

κλεκόλεπε ηεινύλησλ ἡκῶλ ηὴλ κλήκελ ζνπ. 

 

Βεζζαξίσλ Πάηεξ ζαπκαηνπξγέ, ῥύνπ ζνὺο ἱθέηαο, ἐθ ιηκνῦ 

ηε θαὶ ηνῦ ινηκνῦ, πιεγῆο ηε ἀθξίδνο, θαὶ ηειεπηῆο ηῶλ δώσλ, θαὶ 

πάζεο ἄιιεο βιάβεο, ηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ. 

 

Αἴγιεο ἐκθνξνύκελνη ηξηιακπνῦο, ἐλ κεζέμεη ζείᾳ, 

Βεζζαξίσλ ζὺλ ηῷ ζνθῷ, Ἀρηιιείῳ ἅκα, θαὶ ηῷ Οἰθνπκελίῳ, ἀθηῖλα 

θσηνθόξνλ, ἡκῖλ ἐθπέκςαηε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 



[168] 

 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐιέεζνλ 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· κή 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. 

Γέμαη, ἥλ ζνη ςάιινκελ  ᾠδήλ, δέμαη εὐηειέζηαηνλ ὕκλνλ, 

Πάηεξ ηξηζόιβηε, Τξίθθεο πεξηηείρηζκα, θαὶ ηῶλ Σηαγῶλ ἀξσγέ, θαὶ 

Γεζπόηελ ἱθέηεπε, ἵιεσλ γελέζζαη, θαὶ ιπηξνῦζζαη ἅπαληαο, νἰθηξᾶο 

θνιάζεσο· ράξηλ γὰξ δεμάκελνο ζείαλ,  ἔρεηο παῤῥεζίαλ κεγίζηελ, 

ὅηη εὐεξέζηεζαο ηὸλ Κύξηνλ. 

 

 

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. 
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