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24 επηεκβξίνπ Παξάθιεζε εηο ηελ Αγίαλ 

Πξσηνκάξηπξαλ θαη Ιζαπνζηόινλ Θέθια 

Πνίεκα Γεξαζίκνπ κνλαρνύ Μηθξαγηαλλαλίηνπ 

 

Γη’ επρώλ ηῶλ ‘Αγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ. 

Κύξηε Ίεζνῦ Χξηζηέ ό Θεόο ἠκῶλ έιέεζνλ ἠκᾶο. 

’Ακήλ. 

ΡΜΒ’ (142) Ψαικό 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ... 

Θεόο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

                   Ἦρνο δ΄. Ο ὑςσζείο ἐλ ηῷ ηαπξῶ. 

Ὡο Ἰζαπόζηνινο θαί Πξώηαζινο Θέθια, ἐλ γπλαημίλ ηόλ ζόλ 

λπκθίνλ δπζώπεη, ἁκαξηηῶλ ζπγρώξεζηλ δσξήζαζζαη, θαί παζῶλ 

ἐθιύηξσζηλ, θαί δηόξζσζηλ βίνπ, πᾶζη ηνῖο πξνζηξέρνπζη, η ζεξκῆ 

ζνπ πξεζβεία. ζύ γάξ κεγίζηελ ἔρεηο πξόο Φξηζηόλ, 

Παξζελνκάξηπο, παξξεζίαλ ἔλδνμε. 

                               Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζσκελ πνηέ Θενηόθε… 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο.. 

Καί εὐζύο ὁ Καλῶλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο. 

«Θέθιεο ζσζείελ ιηηαῖο ὦ Λόγε. Γεξαζίκνπ.». 

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

Θεόλ ηόλ θαλέληα ζσκαηηθῶο, ἠγάπεζαο Θέθια, θαί επγάζζεο ζείσ 

θσηί. δηό θσηνθόξνηο ζνπ πξεζβείαηο, ηήλ δνθεξάλ κνπ θαξδίαλ 

θαηαύγαζνλ. 
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θ πάζεο καλίαο θαί πξνζβνιο, ἐρζξνῦ ηνῦ δνιίνπ, ηαῖο 

πξεζβείαηο ζνπ πξόο Φξηζηόλ, ἀπάιιαμνλ Θέθια πξσηνκάξηπο, 

ηνύο ἀδηζηάθηῳ ςπρή πξνζηόληαο ζνη. 

Κπξίῳ λελύκθεπζαη ὡο Ἀγλῆ, ηῷ ἐθ ηο Παξζέλνπ παξειζόληη δίρα 

ηξνπο, ὦ πξέζβεπε Θέθια Πξσηνκάξηπο, ἡκῖλ δηδόλαη πηαηζκάησλ 

ζπγρώξεζηλ. 

                                                  Θενηνθίνλ. 

Λπρλία ἐδείρζεο ρξπζνθαήο, ἀζηξάςαζα θόζκῳ, ηό ἀπαύγαζκα ηνῦ 

Παηξόο, ἐλ ὕιε ζαξθόο Παξζελνκήησξ, θσηαγσγνῦλ ηνύο ἐλ πίζηεη 

ὑκλνῦληαο ζε. 

                                Ὠδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο.  

Ἠιινηώζεο ὦ Θέθια, ηῷ ηνῦ Φξηζηνῦ ἔξσηη, Παύινπ δηδαραῖο 

δσεθόξνηο. ὅζελ ἀιινίσζνλ, θάκε πξεζβείαηο ζνπ, ἐθ ηο θζνξᾶο 

ζείσ θόβῳ, πξόο ηήλ εὐαξέζηεζηλ, ηνῦ Παληνθξάηνξνο. 

Σσηεξίαλ ἐμαίηεη, θαί ηῶλ παζῶλ λέθξσζηλ, Θέθια Πξσηνκάξηπο 

Κπξίνπ, θαί Ἰζαπόζηνιε, ηνῖο θαηαθεύγνπζη, η ζαπκαζηῆ ζνπ 

πξεζβεία, θαί ζε καθαξίδνπζηλ, ὡο θαιιηπάξζελνλ. 

Σπληξηβεῖο ηαῖο ἐθόδνπο ηνῦ πνλεξνῦ δξάθνληνο, Θέθια 

Πξσηνκάξηπο Ἀγία, πηζηῶο θξαπγάδσ ζνη. ζᾶηηνλ κε ἔγεηξνλ, ἀπό 

παζῶλ ἀθαζάξησο, θαί πξόο κεηαλνίαο κε, ηξίβνλ ὁδήγεζνλ. 

                                      Θενηνθίνλ. 

Ὡο ππξίκνξθνο ζξόλνο, ηόλ ηνῦ παληόο ἄλαθηα, θέξεηο ἐλ ἀγθάιαηο 

Παξζέλε, ἐθ ζνπ δη’ ἔιενο, ζάξθα γελόκελνλ. ὅζελ ζαξθόο κνπ ηά 

πάζε, θαί ςπρο ηά ηξαύκαηα, ἴαζαη δένκαη. 

Γηάζσζνλ ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο ἐθ πάζεο ἡκᾶο ἀλάγθεο, 

Πξσηνκάξηπο ἐλ γπλαημί Θέθια ἔλδνμε, ηήλ ηῶλ πηαηζκάησλ ἡκῖλ 

αἰηνῦζα. 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελεία παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηο ςπρο κνπ ηό ἄιγνο. 
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                              Ἦρνο β΄. Πξεζβεία Θεξκή. 

Ὡο λύκθε Φξηζηνῦ, θαί ἀζιεθόξνο ἔλδνμνο, δπζώπεη ἀεί, ὦ Θέθια 

Ἰζαπόζηνιε, ῥπζζλαη πάζεο ζιίςεσο, θαί πνηθίισλ ζθαλδάισλ ηνῦ 

ὄθεσο, ηνύο πξνζηόληαο η ζή ἀξσγή, θαί κέιπνληαο Μάξηπο ηνύο 

ἀγῶλαο ζνπ. 

                           Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 
Θείνπ Παύινπ ηνῖο ῥήκαζη, Θέθια ἠθνινύζεζαο. ὅζελ ἅπαληαο, 

ἡκᾶο Μάξηπο ελδπλάκσζνλ, θαηαθνινπζεῖλ ζείνηο ἐληάικαζηλ. 

θ δεηλῶλ πεξηζηάζεσλ, θαί πνιπεηδῶλ θηλδύλσλ θαί ζιίςεσλ, 

ἀλσηέξνπο ἡκᾶο θύιαηηε, Θέθια Ἰζαπόζηνιε πξεζβείαηο ζνπ. 

Ἱιαζκόλ ἡκῖλ αἴηεζαη, ἀπό ηνῦ λπκθίνπ ζνπ Καιηπάξζελε, θαί 

παζώλ ςπρο θαί ζώκαηνο, Θέθια πξσηνκάξηπο ἀπνιύηξσζηλ. 

                                         Θενηνθίνλ. 

Θεόλ ζαξθί ηέμαζα, θαί κεηά ηόλ ηόθνλ ἄθζνξνο κείλαζα, Θενηόθε 

Ἀεηπάξζελε, ἐθ θζνξνπνηῶλ παζώλ κε ιύηξσζαη. 

                                Ὠδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο.  

Νέθξσζνλ ἡκῶλ, πάλ γεῶδεο Μάξηπο θξόλεκα, θαί ἀλύςσζνλ ηόλ 

λνῦλ Θέθια ζεκλῆ, πξόο ἀγάπελ ηνῦ ιακπξῶο ζε ζαπκαζηώζαληνο. 

Λύηξσζαη ἡκᾶο, ἐθ ππξόο ηνῦ αἰσλίδνληνο, ἡ ππξόο ηνῦ αἰζζεηνῦ, 

Θέθια ζεκλή, ἀλελέξγεηνλ ηήλ δύλακηλ πνίεζνλ. 

Ἴαζαη ςπρῶλ, θαί ζσκάησλ ηά ζπληξίκκαηα, Πξσηνκάξηπο 

Ἰζαπόζηνιε Φξηζηνῦ, ηῶλ ἐλ πίζηεη πξνζηόλησλ η πξεζβεῖα ζνπ. 

                                        Θενηνθίνλ. 
Τέμαζα Θεόλ, Θενηόθε κεηά ζώκαηνο, ἐθ παζῶλ ζσκαηηθῶλ θαί 

ςπρηθῶλ, ἀπνθαζαξῶλ ηνύο πίζηεη ζε δνμάδνληαο. 

                             Ὠδή ζη΄. Σήλ δέεζηλ. 
Ἀγξίνηο, ζεξζί ῥηθζεῖζα Ἀγία, ἀζηλήο ηο ηνύησλ ἔκεηλαο βιάβεο. 

δηό ἡκᾶο ἐθ ζεξῶλ λννπκέλσλ, ηο ραιεπο ἐπηζέζεσο ιύηξσζαη, 

θαί θαηαζύληξηςνλ αὑηῶλ, ηήλ ἰζρύλ θαζ’ ἡκῶλ ηήλ ὀιέζξηνλ. 
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Ἰιύνο, ἁκαξηηῶλ πνιπηξόπσλ, ηήλ θαξδίαλ κνπ ἀπόπιπλνλ Θέθια, 

ηῶλ πξεζβεηῶλ ζνπ ηνῖο ῥείζξνηο Ἀγία, θαί θαζαξόλ ηῷ Φξηζηῷ κε 

παξάζηεζνλ, δη’ ἐλαξέηνπ ἀγσγο, ὤζπεξ λύκθε αὑηνῦ 

θαιιηπάξζελνο. 

 

Σπλνῦζα, ηνῖο Ἀπνζηόινηο Κπξίνπ, Ἰζαπόζηνιε Θεόλπκθε Θέθια, 

θαί Ἀζιεηαῖο θαί Παξζέλνηο Ἁγίαηο, Φξηζηόλ αείζπλ αὑηνῖο 

θαζηθέηεπε, δνζλαη πᾶζη ηνῖο πηζηνῖο ἱιαζκόλ θαί πηαηζκάησλ 

ζπγρώξεζηλ. 

                                          Θενηνθίνλ. 
Ὡο Μήηεξ ηνῦ Βαζηιέσο ηο δόμεο, Θενηόθε Ἀεηπάξζελε Κόξε, 

αὑηόλ δπζώπεη ἰζρύλ θαηαπέκςαη, ἡκῖλ λεθξώζαη, παζῶλ ηά 

ζθηξηήκαηα, θαί ἐθθπγεῖλ ηνῦ πνλεξνῦ, θαζ’ ἡκῶλ ηά δεηλά 

κεραλήκαηα. 

Γηάζσζνλ ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο ἐθ πάζεο ἡκᾶο ἀλάγθεο, 

Πξσηνκάξηπο ἐλ γπλαημί Θέθια ἔλδνμε, ηήλ ηῶλ πηαηζκάησλ ιύζηλ 

ἡκῖλ αἰηνῦζα. 

Ἄρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ αλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

                         Αἴηεζηο θαί ηό Κνληάθηνλ.  

                 Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Παξζελνκάξηπο Φξηζηνῦ Θέθια ἔλδνμε, ἐλ γπλαημί Πξσηνκάξηπο 

ἀήηηεηε, Φξηζηῷ ηῷ λπκθίῳ ζνπ πξέζβεπε, ἁκαξηηῶλ ἡκῖλ δνῦλαη 

ζπγρώξεζηλ, ηνῖο πίζηεη θαί πόζῳ ηηκῶζη ζε. 

Πξνθείκελνλ. 

Ὑπνκέλσλ ὑπέκεηλα ηόλ Κύξηνλ θαί πξνζέζρε κνη. 

Σηηρ. Καί ἔζηεζελ ἐπί πέηξαλ ηνύο πόδαο κνπ…. 

             Δὐαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ. 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηήλ παξαβνιήλ ηαύηελ. Ὡκνηώζε ἡ βαζηιεία ηῶλ 

Οὐξαλῶλ δέθα παξζέλνηο, αἵηηλεο ιαβνῦζαη ηάο ιακπάδαο αὑηῶλ, 

ἐμιζνλ εἰο ἀπάληεζηλ ηνῦ λπκθίνπ. Πέληε δε ἦζαλ ἐμ αὑηῶλ 

θξόληκνη, θαί πέληε κσξαί. Αἵηηλεο κσξαί, ιαβνῦζαη ηάο ιακπάδαο 

αὑηῶλ, νὑθ ἔιαβνλ κεζ’ ἑαπηῶλ ἔιαηνλ. αἱ δε θξόληκνη ἔιαβνλ 
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ἔιαηνλ ἐλ ηνῖο ἀγγείνηο αὑηῶλ κεηά ηῶλ ιακπάδσλ αὑηῶλ. 

Φξνλίδνληνο δε ηνῦ λπκθίνπ, ἐλύζηαμαλ πάζαη, θαί ἐθάζεπδνλ. 

Μέζεο δε ηο λπθηόο θξαπγή γέγνλελ. Ἰδνύ ὁ λπκθίνο ἔξρεηαη. 

ἐμέξρεζζε εἰο ἀπάληεζηλ αὑηνῦ. Τόηε ἠγέξζεζαλ πάζαη αἱ παξζέλνη 

ἐθεῖλαη, θαί ἐθόζκεζαλ ηάο ιακπάδαο αὑηῶλ. Αἱ δε κσξαί ηνῖο 

θξνλίκνηο εἶπνλ. Γόηε ἡκῖλ ἐθ ηνῦ ειαίνππκώλ, ὅηη αἱ ιακπάδεο 

ἡκῶλ ζβέλλπληαη. Ἀπεθξίζεζαλ δε αἱ θξόληκνη, ιέγνπζαη. Μή πόηε 

νὑθ ἀξθέζεη ἡκῖλ θαί ὑκῖλ. πνξεύεζζε δε κᾶιινλ πξόο ηνύο 

πσινῦληαο, θαί ἀγνξάζαηε ἑαπηαῖο. Ἀπεξρνκέλσλ δε αὑηῶλ, 

ἀγνξάζαη, ἦιζελ ὁ λπκθίνο. θαί αἱ ἕηνηκνη εἰζιζνλ κεη’ αὑηνῦ εἰο 

ηνύο γάκνπο, θαί ἐθιείζζε ἡ ζύξα. Ὕζηεξνλ δε ἔξρνληαη θαί αἱ 

ινηπαί παξζέλνη, ιέγνπζαη. Κύξηε, Κύξηε ἄλνημνλ ἡκῖλ. Ο δε 

ἀπνθξηζείο εἶπελ. Ἀκήλ ιέγσ ἡκῖλ. Οὑθ νἴδα ὑκᾶο. Γξεγνξεῖηε νὑλ 

ὅηη νὑθ νἴδαηε ηήλ ἡκέξαλ νὐδέ ηήλ ὤξαλ, ἐλ ἤ ὁ Υἱόο ηνῦ 

ἀλζξώπνπ ἔξρεηαη. 

Γόμα. 

Ταῖο ηο Ἀζιεθόξνπ πξεζβείαηο ἐιεκνλ, ἐμάιεηςνλ ηά πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καί Νῦλ. 
Ταῖο ηο Θενηόθνπ πξεζβείαηο ἐιεκνλ, ἐμάιεηςνλ ηά πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

ηίρ.Ἐιεήκνλ, ειέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 
Θέθια Ἰζαπόζηνιε, ἐλ γπλαημί Πξσηνκάξηπο, Παύινπ ἡ 

ζπλέθδεκνο, θαί Ἀγίνπ Πλεύκαηνο ἐλδηαίηεκα, ἐθηελῶο πξέζβεπε, 

ηῷ Θεῶ ηῶλ ὅισλ, πάζεο βιάβεο εθιπηξώζαζζαη, θαί πάζεο 

ζιίςεσο, ηνύο εἰιηθξηλῶο ζε γεξαίξνληαο, ὡο παξξεζίαλ ἔρνπζα, 

πξόο ηόλ ζόλ λπκθίνλ θαί Κύξηνλ. ζε γάξ εἰο πξεζβείαλ, 

πξνβάιινκελ νἱ κέιπνληεο ζεκλή, ηο ζήο ἀγίαο ἀζιήζεσο, ηά 

ιακπξά παιαίζκαηα. 

                       Ὠδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Λακπεδώλ θαλνηάηε, ἀλεδείρζεο ηῷ θέγγεη ηο ζήο ἀζιήζεσο, ὦ 

Θέθια Πξσηνκάξηπο, ζθεδάδνπζα ηόλ δόθνλ, ηῶλ παζώλ θαί ηῶλ 

ζιίςεσλ, ἐθ ηῶλ βνώλησλ ἀεί. Φξηζηέ εὐινγεηόο εἰ. 



[251] 

 

Οὐδακῶο θαηαθιερζῆο, η θινγί ὡο ἐξξίθζεο Θέθια Πξσηόαζιε. 

δηό ηήλ θιόγα ζβέζνλ, παζώλ ἐλ η ςπρί κνπ, θαί βνῶληα κε 

νἴθηεηξνλ. Ο ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

Γαπξηῶληαο ηπξάλλνπο, ηνῦ Φξηζηνῦ η ἀγάπε Θέθια θαηῄζρπλαο. 

δηό ηο ηπξαλλίδνο, ῥνπο ἐπί ηά ρείξσ, ηνύο βνῶληαο εθιύηξσζαη. 

Ο ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

                                     Θενηνθίνλ. 

Δζαξθώζε αθξάζησο, ἐμ Ἀγλῆο ζνπ λεδύνο ὁ Ὑπεξνύζηνο, ηο 

πιάλεο ηνῦ δνιίνπ, ἐμαίξσλ Θενηόθε, ηνύο ἐλ πίζηεη βνῶληαο ζνη. 

Φαῖξε Παξζέλε Ἀγλῆ, ππεξδεδνμαζκέλε. 

                                Ὠδή ε΄. Σόλ Βαζηιέα. 

Γλώκε ἀλδξεία, ηαύξνπ ζπκόλ κεηαβάιιεηο, Θέθια ἔλδνμε. δηό ηάο 

ηο ςπρο κνπ, ἐκπαζεῖο θηλήζεηο, κεηάβαιε εἰο ηέινο. 

Ῥώκελ κνη δίδνπ, θαηά παζώλ ὀιεζξίσλ, Θέθια πάλζεκλε, ἡ πᾶζαλ 

ηνῦ δνιίνπ, θαηαβεβιεθπίᾳ, ἰζρύλ ἐλ η ἀζιήζεη. 

Ἀπνξξαγεῖζα, λεύζεη Θενῦ δέρεηαη ζε, πέηξα πάλζεκλε. δηό κε ἐλ η 

πέηξα, ζηήξημνλ Ἀγία, ηῶλ ζείσλ ἐληαικάησλ. 

                                      Θενηνθίνλ. 

Σῶζνλ κε Κόξε, ἐθ ηῶλ ρεηξῶλ ηνῦ Βειίαξ, θαί ὑπόηαμνλ ηόλ λνῦλ 

κνπ δπζσπῶ ζε, λόκῳ ηνῦ Κπξίνπ, ἶλα ζε κεγαιύλσ. 

                             Ὠδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 
Ιιέσζαη Ἀγία, ηαῖο ζαῖο ἱθεζίαηο, ηόλ ζόλ λπκθίνλ Φξηζηόλ ηόλ 

Φηιάλζξσπνλ, ἡκῖλ ηνῖο ζπεύδνπζη Θέθια η πξνζηαζίᾳ ζνπ. 

Μεγίζηελ παξξεζίαλ, ἔρνπζα Ἀγία, πξόο ηόλ Σσηξα Φξηζηόλ δη’ 

ὀλ ἤζιεζαο, κεγάισλ πόλσλ θαί ζιίςεσλ ἡκᾶο ιύηξσζαη. 

Οἱ πόζῳ πξνζηόληεο, Θέθια καθαξία, η ζή πξεζβεία παζώλ 

απαιιάηνληαη, θαί ραξηζηήξηνλ ὕκλνλ ζνη ἀλακέιπνπζη. 

                                 Θενηνθίνλ. 

Ὑδάησλ ἀπσιείαο, ῥῦζαη ηήλ ςπρήλ κνπ, ἡ ηήλ πεγήλ ηο δσο 

θόζκῳ βιύζαζα, θαί πόηηζνλ κε Παξζέλε δσο ηῷ ὕδαηη. 
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Ἄμηνλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο καθαξίδεηλ Σε ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ, θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο, Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ. ηήλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, Σε κεγαιύλνκελ. 

 

Φαίξνηο Ἰζαπόζηνιε ηνῦ Φξηζηνῦ, Θέθια καθαξία, Πξσηνκάξηπο ἐλ 

γπλαημί, Παξζελνκαξηύξσλ ἀγιάτζκα θαί θιένο, ἡκῶλ δε πξόο ηόλ 

Κηίζηελ, κεζῖηηο ἔλζενο. 

Παύινπ, θσηηζζεῖζα ηαῖο δηδαραῖο, Θάκπξηλ ἠξλήζσ, θαί 

κεκλήζηεπζαη ηῶλ Φξηζηῷ, Θέθια καθαξία, θαί ηνύηῳ ὤζπεξ 

πξνῖθα, πξνζήγαγεο ηνύο πόλνπο, ηο ζήο ἀζιήζεσο. 

Φύζηλ γπλαηθείαλ, γλώκε ζηεξξά Θέθια ὑπεξεῖδεο, θαί ἐρώξεζαο 

ζηαζεξῶο, πξό ηνῦ καξηπξίνπ, ηνύο ἀλδξηθνύο ἀγῶλαο, ηῷ πόζῳ 

Ἰζαπόζηνιε ηνῦ λπκθίνπ ζνπ. 

Πῦξ νὑθ ἐπηνήζεο Θέθια ζεκλή, θιεγνκέλε πόζῳ, ηνῦ 

Παληάλαθηνο Ἰεζνῦ, θαί ηνύο ἀηηζάζνπο, ζήξαο δπλάκεη ζεία, ὡο 

ἄξλαο ἐλ ζηαδίῳ, ἡκέξνπο ἔδεημαο. 

Πέηξα ζε ἐδέμαην ζαπκαζηώο, ῥαγεῖζα η λεύζεη, ηνῦ λπκθίνπ ζνπ 

Ἰεζνῦ, Θέθια Πξσηνκάξηπο, ἔλζα ηειεησζεῖζα, ἐπήξζεο κεηά 

δόμεο, πξόο ηά νὐξάληα. 

Πξέζβεπε απαύζησο Θέθια ζεκλή, Φξηζηῷ ηῷ Σσηξη, πάζεο 

ῥύεζζαη ζπκθνξάο, θαί πεηξαηεξίσλ, πνηθίισλ ἐλ ηῷ βίῳ, ηνύο 

πίζηεη πξνζηόληαο, η ἀληηιήςεη ζνπ. 

Πάζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ Απνζηόσλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζλαη ἡκᾶο. 

Σό Σξηζάγηνλ … 

θαί ηά Σξνπάξηα ηαύηᾳ. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γάξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηήλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 



[253] 

 

Γόμα Παηξί… 

Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνη γάξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο ἡκῖλ 

ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαί λῦλ 

ὡο εύζπιαρλνο θαί ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σύ γάξ εἰ 

Θεόο ἡκῶλ θαί ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ Σνπ θαί ηό 

ὄλνκα Σνπ ἐπηθεθιήκεζα. 

Καί λπλ… 
Το εὐζπιαγρλίαο ηήλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε Θενηόθε, 

ἐιπίδνληεο εἰο Σε κή αζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνπ ηῶλ 

πεξηζηάζεσλ, Σύ γάξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

                               

                               Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Θέθια Πξσηνκάξηπο ηνῦ Φξηζηνῦ, Παξζελνκαξηύξσλ Ἁγίσλ, ηό 

ἐγθαιιώπηζκα, πάζεο πεξηζηάζεσο, θαί πξνζβνιο ηνῦ ἐρζξνῦ, 

ἀζηλεῖο δηαθύιαηηε, ηαῖο ζαῖο ἱθεζίαηο, ηνύο πηζηῶο πξνζηξέρνληαο, 

η πξνζηαζία ζνπ, ιύνπζα παζώλ ηάο ὀδύλαο, θαί πιεκκειήκαηα 

αἰηνῦζα, πᾶζη ηήλ ζπγρώξεζηλ παλεύθεκε. 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

Γη’ επρώλ ηῶλ ‘Αγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ. 

Κύξηε Ίεζνῦ Χξηζηέ ό Θεόο ἠκῶλ έιέεζνλ ἠκᾶο. 

’Ακήλ. 
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