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20 Οθησβξίνπ Παξάθιεζε αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο 

Αξηεκίνπ 
 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, 

ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἡκᾶο, Ἀκήλ. 

 

Ψαικόο ξκβ’ (142) 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο … 

 

Καί εὐζύο ςάιιεηαη ηεηξάθηο ἐμ’ ὑπακνηβῆο, κεηά ηῶλ νἰθείσλ 

ζηίρσλ:Θεόο Κύξηνο θαί ἐπέθαλελ ἡκῖλ… 

 

Τὰ παξόληα ηξνπάξηα. Ἦρνο α΄. Τνῦ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο. 

 

Πνηθίιαηο βαζάλνηο ἐλαζιήζαο καθάξηε, ὡο ζηεῤῥῶο ἀδάκαο ηὸλ 

παξαβάηελ θαηήζρπλαο, θαὶ γὰξ ἐλ πέηξᾳ κεγίζηῃ πηεζζείο, δηὰ ηὴλ 

πέηξαλ Χξηζηὸλ θαὶ νἰθηζζείο, ζηέθνο ἐδέμσ ηνῦ καξηπξίνπ, 

Μεγαινκάξηπο Ἀξηέκηε· δόμα ηῷ ἐληζρύζαληη ἡκᾶο, δόμα ηῷ 

ζηεθαλώζαληη, δόμα ηῷ ἐλεξγνῦληη δηὰ ζνῦ πᾶζηλ ἰάκαηα. 

 

Δόμα. Ἦρνο πι. α΄. Τὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

 

Τῶλ αἱκάησλ ηῷ ιύζξῳ ἐπηζηαδόκελνο, ηῷ Κπξίῳ παξέζηεο Μάξηπο 

Ἀξηέκηε, νλ ἱθέηεπε ἀεὶ θαηνηθηεηξῆζαί κε, ηὸλ ἀηόπνηο ινγηζκνῖο, 

θαὶ ἐξγαζίαηο πνλεξαῖο, ἀθξόλσο θαηεγλσζκέλνλ, ἵλα πηζηῶο 

εὐθεκῶ ζε, ηῇ πξνζηαζίᾳ ζνπ θξνπξνύκελνο. 

 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε.. 

 

Ψαικόο λ’ (50). 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα ἔιεόο Σνπ.. 

 

 

ᾨδὴ α΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

 

Πνιινῖο ζπλερόκελνηο πεηξαζκνῖο, θαὶ ζνὶ πξνζηόληα ἐιεπζέξσζνλ 

ἀζιεηά, ἐκὲ ηὸλ ἱθέηελ ζνπ ηῆο ηνύησλ, ἐθδπζσπῶ ηπξαλλίδνο 

Ἀξηέκηε. 



[140] 

 

 

Παζῶλ κε ἐθύθισζαλ πξνζβνιαί, Ἀξηέκηε κάθαξ, θαὶ θηλδύλσλ 

ἐπαγσγαί, ιύηξσζαί κε ηνύησλ ηάρνο θξάδσ, ζαῖο πξὸο Θεὸλ 

εὐπξνζδέθηνηο δεήζεζη. 

 

Ννζνῦληα κε πάζεζη ραιεπνῖο, ηὸλ ἄζιηνλ κάθαξ ηῷ θαξκάθῳ ηῶλ 

πξεζβεηῶλ, ἴαζαη Ἀξηέκηε λνζνῦλησλ, ὁ ἰαηξὸο δπζσπῶ ὁ ὀμύηαηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σσηῆξα ηεθνῦζά ζε θαὶ Θεόλ δπζσπῶ Παξζέλε, ιπηξσζῆλαί κε ηῶλ 

δεηλῶλ, ζνὶ γὰξ λῦλ πξνζθεύγσ ἀλαηείλσ, θαὶ ηὴλ ςπρὴλ θαὶ ηὴλ 

δηάλνηαλ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἀςίδνο. 

 

Πξνζηαζίαηο ζνπ ζείαηο, ηῶλ ἀιγεηλῶλ ῥῦζαί κε, ηῶλ ἐλ παηδνγόλνηο 

κνξίνηο, Μάξηπο Ἀξηέκηε, θαὶ γὰξ ζὲ θέθηεκαη, κεηὰ Θεὸλ 

ζσηεξίαλ, ὁ ζεξκῶο ηῇ ζθέπῃ ζνπ, πξνζθεύγσ πάληνηε. 

 

Ἱθεηεύσ ζε πόζῳ, ηὴλ ςπρηθὴλ θάθσζηλ, θαὶ ηὰο ηῆο ζαξθὸο 

ἀζζελείαο κνπ ἐμηάζαζζαη, ζὺ γὰξ ἐθήξπμαο, ηὰο ἀζζελείαο ηνῦ 

θόζκνπ, εὐζπιαγρία ἄξαληα, Χξηζηὸλ Ἀξηέκηε. 

 

Χαιεπαῖο ἀῤῥσζηίαηο θαὶ ιππεξνῖο πάζεζη, ὅινλ κε θαθῶο 

Ἀζινθόξε, θαηαηξπρόκελνλ, ηαῖο πξὸο ηὸλ Κύξηνλ, ζαῖο ἀθνηκήηνηο 

πξεζβείαηο, ἴαζαη Ἀξηέκηε, ὅπσο γεξαίξσ ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Εὐεξγέηελ ηεθνῦζα ηὸλ ηῶλ θαιῶλ αἴηηνλ, ηῆο εὐεξγεζίαο ηὸλ 

πινῦηνλ πᾶζηλ ἀλάβιπζνλ, πάληα γὰξ δύλαζαη, σο δπλαηὸλ ἐλ ἰζρύτ, 

ηνλ Χξηζηὸλ θπήζαζα, Θενκαθάξηζηε. 

 

Δηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ηνὺο πηζηεη ζνὶ πξνζηόληαο, ὅηη πάληεο 

ἱθεηηθῶο πξὸο ζὲ θαηαθεύγνκελ, Ἀξηέκηε ὡο πξὸο Θεὸλ ἡκῶλ 

πξέζβπλ. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Τὰ ἄλσ δεηῶλ. 
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Πξεζβείαλ ηὴλ ζὴλ ὡο ὅπινλ ἀπξνζκάρεηνλ, πινπηνῦκελ ἀεὶ νἱ 

πίζηεη ζνὶ πξνζθεύγνληεο, ἐθηελῶο βνῶκέλ ζνη Ἀζινθόξε Ἀξηέκηε, 

πξόθζαζνλ θαὶ ἐθ θηλδύλσλ ιύηξσζαη ἡκᾶο, ηαῖο ζείαηο πξεζβείαηο 

ζνπ πξὸο Κύξηνλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

 

Τῶλ παζῶλ κνπ ηὸλ βόξβνξνλ, θαὶ θειῖδαο πάζαο ζὺ ἀπνκάθξπλνλ, 

ζεξαπεύζαο ηαῖο πξὸο Κύξηνλ, εὐπξνζδέθηνηο Μάξηπο ἱθεζίαηο ζνπ. 

 

Ἀπνιαύνληεο πάληνηε, ηῶλ ζαπκάησλ Μάξηπο ηῶλ ηῆο εἰθόλνο ζνπ, 

πξντόλησλ ηὸλ ραξίζκαζηλ, ἀζαλάηνηο ζηέςαληα κεγαιύλαληα. 

 

Ἐπὶ θιίλεο κε θείκελνλ, ζπκθνξῶλ παληνίσλ κάθαξ ἀλάζηεζνλ, 

ηαῖο πξὸο Κύξηνλ πξεζβείαηο ζνπ, ηεηαξηαῖνλ Λάδαξνλ ηὸλ 

ἐγείξαληα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Εὐζπιαγρλίαο ηὴλ ἄβπζζνλ, ἐπηθαινπκέλῳ ηῆο ζῆο παξάζρνπ κνη, ἡ 

ηὸλ εὔζπιαγρλνλ θπήζαζα, θαὶ Σσηῆξα πάλησλ ηῶλ ὑκλνύλησλ ζε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

 

Ἔκπιεζνλ ἡκῶλ, ηὰο θαξδίαο ζείαο ράξηηνο, ηαῖο πξὸο ηὸλ Κηίζηελ 

ἱθεζίαηο ζνπ, ηῶλ πξνζηόλησλ ηῷ λαῷ ζνπ ἀμηάγαζηε. 

 

Λύηξσζαη ἡκᾶο, ἱθεζίαηο ζνπ Ἀξηέκηε, ινηκνῦ ιηκνῦ παληνίαο 

ζιίςεζη, θαὶ ἀῤῥσζηίαο ὅπσο εὐθεκνῦκέλ ζε. 

 

Ἴαζαη ςπρῶλ, θαὶ ζσκάησλ πάζε πάκπνιια, ἀμηνζαύκαζηε 

Ἀξηέκηε, ηῶλ λῦλ πξνζθπλνῦλησλ ηῷ ζεπηῷ λαῷ ζνπ κεηὰ πίζηεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λῦζνλ ηὴλ ἀριύλ, ηῶλ πηαηζκάησλ κνπ Θεόλπκθε, ηῷ θσηηζκῷ ηῆο 

ζῆο ιακπξόηεηνο, ἡ θῶο ηεθνῦζα, ηὸ ζεῖνλ θαὶ πξναηώληνλ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ. 

 

Θαλάηνπ, θαὶ ζπκθνξῶλ ἀπάιιαμνλ, θνζκηθῶλ θαὶ ἀιγεδόλαο 

παληνίαο, ηνὺο ηῷ λαῷ ηῷ παλζέπηῳ ζνπ Μάξηπο, ἐλ θαηαλύμεη 
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ςπρῆο πξνζηόληαο λῦλ, πάζεο λόζνπ ραιεπῆο, θαὶ δεηλῶλ ζπλερῶλ 

πεξηζηάζεσλ. 

 

Ὡο ὅπινλ δέ, ἐλ θηλδύλνηο πάληνηε, ηὴλ πξεζβείαλ ζνπ πινπηνῦκελ 

πακκάθαξ, ηῶλ ιππεξῶλ ἐθιπηξνύκεζα ηάρνο, θαὶ ζὲ ζσηήξα θαὶ 

ῥύζηελ Ἀξηέκηε, ζὲ ἔρνκελ κεηὰ Θεόλ, ἐθ ςπρῆο ὀλνκάδνκελ 

κέγηζηνλ. 

 

Ἐλ θιίλῃ, ηῶλ λνζεκάησλ πάληνηε, θαηαθείκελνο Ἀξηέκηε Μάξηπο, 

παξαθαιῶ ἀπ’ ἐκνῦ ηὴλ ζεπηήλ ζνπ, κὴ ἀληαλέιεο ἀληίιεςηλ 

ἔλδνμε, ἀιι’ ἐπίβιεςόλ κε ζπκπαζῶο, θαὶ ινηκώδνπο λνζήκαηνο 

ιύηξσζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πξνζηάηηλ ζε, ηῆο δσῆο ἐπίζηακαη, θαὶ θξνπξὰλ ἀζθαιεζηάηελ 

Παξζέλε, ηῶλ πεηξαζκῶλ, δηαιύνπζαλ ὄρινλ, θαὶ ἐπεξείαο 

δαηκόλσλ ἐιαύλνπζαλ, θαὶ δένκαη δηὰ παληόο, ἐθ θζνξᾶο ηῶλ παζῶλ 

κνπ ῥπζζῆλαί κε. 

 

Δηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ηνὺο πηζηεη ζνὶ πξνζηόληαο, ὅηη πάληεο 

ἱθεηηθῶο πξὸο ζὲ θαηαθεύγνκελ, Ἀξηέκηε ὡο πξὸο Θεὸλ ἡκῶλ 

πξέζβπλ. 

 

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

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

 

Ὡο Μαξηύξσλ ηὸ ὑπέξθαιιεο ἐγθαιιώπηζκα, ὁ Χξηζηὸο ἀθεξάηνηο 

ζηεθάλνηο, ζε ἔζηεςε, ὡο λνζνύλησλ ηὸλ ἀθέζηνξα ἀλέδεημε, 

ιακπξόλ, ζεξαπεύσλ ὡο κάδα ηὸ πάζνο ηνῦ ζώκαηνο, δηὸ θαὶ ἡκῖλ 

ζνὶ πξνζηξέρνπζη, θνύθηζνλ ηὰο ὀδπλάο, ἰώκελνο πάληα πόλνπ, θαὶ 

ηαῖο δεηλαῖο ἐπηθνξαῖο, ζαπκαηόβξπηε Ἀξηέκηε. 

 

 

Πξνθείκελνλ: Δίθαηνο ὡο θνῖλημ ἀλζήζεη, θαὶ ὡζεὶ θέδξνο ἡ ἐλ ηῷ 

Ληβάλῳ πιεζπλζήζεηαη. 
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Ση.: πνκέλσλ ὑπέκεηλα ηὸλ Κύξηνλ, θαὶ πξνζέζρε κνη θαὶ 

εἰζήθνπζε ηῆο θσλῆο ηῆο δεήζεώο κνπ. 

 

Εὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ: Κεθ. 15: 15, 17-27, 16:1-2 

 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· Ταῦηα ἐληέιινκαη ὑκῖλ, ἵλα 

ἀγαπᾶηε ἀιιήινπο. Εἰ ὁ θόζκνο ὑκᾶο κηζεῖ, γηλώζθεηε, ὅηη ἐκὲ 

πξῶηνλ ὑκῶλ κεκίζεθελ. Εἰ ἐθ ηνῦ θόζκνπ ἦηε, ὁ θόζκνο ἂλ ηὸ 

ἴδηνλ ἐθίιεη· ὅηη δὲ ἐθ ηνῦ θόζκνπ νὐθ ἐζηέ, ἀιι᾿ ἐγὼ ἐμειεμάκελ 

ὑκᾶο ἐθ ηνῦ θόζκνπ, δηὰ ηνῦην κηζεῖ ὑκᾶο ὁ θόζκνο. Μλεκνλεύεηε 

ηνῦ ιόγνπ, νὗ ἐγὼ εἶπνλ ὑκῖλ. Οὐθ ἔζηη δνῦινο κείδσλ ηνῦ θπξίνπ 

αὐηνῦ. Εἰ ἐκὲ ἐδίσμαλ, θαὶ ὑκᾶο δηώμνπζηλ· εἰ ηὸλ ιόγνλ κνπ 

ἐηήξεζαλ, θαὶ ηὸλ ὑκέηεξνλ ηεξήζνπζηλ. Ἀιιὰ ηαῦηα πάληα 

πνηήζνπζηλ ὑκῖλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ, ὅηη νὐθ νἴδαζη ηὸλ πέκςαληά κε. 

Εἰ κὴ ἦιζνλ, θαὶ ἐιάιεζα αὐηνῖο, ἁκαξηίαλ νὐθ εἶρνλ· λῦλ δὲ 

πξόθαζηλ νὐθ ἔρνπζη πεξὶ ηῆο ἁκαξηίαο αὐηῶλ. Ὁ ἐκὲ κηζῶλ θαὶ ηὸλ 

Παηέξα κνπ κηζεῖ. Εἰ ηὰ ἔξγα κὴ ἐπνίεζα ἐλ αὐηνῖο, ἃ νὐδεὶο ἄιινο 

πεπνίεθελ, ἁκαξηίαλ νὐθ εἶρνλ· λῦλ δὲ θαὶ ἑσξάθαζη, θαὶ 

κεκηζήθαζη θαὶ ἐκὲ θαὶ ηὸλ Παηέξα κνπ. Ἀιι᾿ ἵλα πιεξσζῇ ὁ ιόγνο 

ὁ γεγξακκέλνο ἐλ ηῷ λόκῳ αὐηῶλ· Ὅηη ἐκίζεζάλ κε δσξεάλ. Ὅηαλ 

δὲ ἔιζῃ ὁ Παξάθιεηνο, ὃλ ἐγὼ πέκςσ ὑκῖλ παξὰ ηνῦ Παηξόο, ηὸ 

Πλεῦκα ηῆο ἀιεζείαο, ὃ παξὰ ηνῦ Παηξὸο ἐθπνξεύεηαη, ἐθεῖλνο 

καξηπξήζεη πεξὶ ἐκνῦ. Καὶ ὑκεῖο δὲ καξηπξεῖηε, ὅηη ἀπ᾿ ἀξρῆο κεη᾿ 

ἐκνῦ ἐζηε. Ταῦηα ιειάιεθα ὑκῖλ, ἵλα κὴ ζθαλδαιηζζῆηε. 

Ἀπνζπλαγώγνπο πνηήζνπζηλ ὑκᾶο· ἀιι᾿ ἔξρεηαη ὥξα, ἵλα πᾶο ὁ 

ἀπνθηείλαο ὑκᾶο, δόμῃ ιαηξείαλ πξνζθέξεηλ ηῷ Θεῷ. 

 

 

 

Δόμα: Ταῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ... 

 

Καὶ λῦλ: Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Οὐδεὶο πξνζηξέρσλ. 

Ση.: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο... 

Οὐδεὶο πξνζηξέρσλ επὶ ζνί, θαηεζρπκκέλνο απὸ ζνπ ἐθπνξεύεηαη, 

Ἀξηέκηε ζεόθξνλ κάθαξ, ἀιι’ αἴηεηαη ηὴλ ράξηλ θαὶ ιακβάλεη ηὸ 

δώξεκα, παξὰ Θενῦ ηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ. 

 

Ωδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 



[144] 

 

 

Θειεηὴλ ηνῦ ἐιένπο ἐλ ζηαδίῳ ηπξάλλσλ ἐθήξπμαο Ἅγηε, Χξηζηὸλ 

ηὸλ δσνδόηελ, ὦ πάλησλ ὑπεξέρνπ, ηῶλ ἐλ πίζηεη βνώλησλ ζνί· ἐμ 

ἀλαγθῶλ ραιεπῶλ, ῥῦζαη εκᾶο Ἀζιεηά. 

 

Σσκάησλ ἰαηήξα θαὶ ςπρῶλ πξεζβεπηήλ ζε, πάληεο θεθηήκεζα, 

Ἀξηέκηε ηξηζκάθαξ, δηάζσζνλ νὖλ πάληαο, ηνὺο Θεῷ ἀλαθξάδνληαο· 

Ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Θεζαπξόλ ζε πινπηνῦκελ ἰακάησλ ὡο ἔρεηο πεγὴλ Ἀξηέκηε, θαὶ 

πύξγνλ ἀζθαιείαο, ςπρῶλ ηε ζσηεξίαλ, νἱ ἐλ πίζηεη θξαπγάδνληεο· 

Ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Θεζαπξὸλ ζσηεξίαο θαὶ πεγὴλ ἀθζαξζίαο ηὴλ ζὲ θπήζαζαλ, θαὶ 

πύξγνλ ἀζθαιείαο, θαὶ ζύξαλ κεηαλνίαο, ηνῖο θξαπγάδνπζηλ ἔδεημαο· 

Ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ωδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα ηῶλ Οὐξαλῶλ. 

 

Τνὺο πξνζθνηηῶληαο, ηῷ ζῷ παλζέπηῳ λῦλ νἴθῳ, ἐθ παληνίσλ 

ιύηξσζαη θηλδύλσλ, λόζνπ ηε παληνίαο, Ἀξηέκηε ηξηζκάθαξ. 

 

Τῶλ πεηξαζκῶλ, ηῶλ πνιπεηδῶλ ιύηξσζαί κε, ζαῖο πξεζβείαηο πξὸο 

ηὸλ πάλησλ Δεζπόηελ, πάλησλ Ἀζινθόξσλ, Ἀξηέκηε ἡ δόμα. 

 

Τῶλ λνζεκάησλ, ζὺ ἰαηξεῖα ηαρεῖα, ἀλεδείρζεο Μάξηπο ηνῖο 

ὑκλνῦζη, θαὶ ὑπεξπςνῦηε, Χξηζηὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Τὰο ἀζζελείαο κνπ, ηῆο ςπρῆο ἰαηξεύεηο, θαὶ ζαξθὸο ηὰο νδύλαο 

Παξζέλε, ἵλα ζὲ δνμάδσ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

 

Ῥνὴλ ηῶλ δαθξύσλ, πξόζδεμαη ἐθ πόζνπ, ἐθπεκπνκέλελ θαὶ πάληα 

ηὸλ βάξβαξνλ, ηῶλ λνζεκάησλ πιῦλνλ, Μάξηπο Ἀξηέκηε. 
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Χαξὰο αἰσληδνύζεο, Μάξηπο ζὺλ Ἀγγέινηο, ἐπαπνιαύσλ λῦλ 

δηαζθέδαζνλ, ηὴλ ἀζπκίαλ ηῶλ λόζσλ ἡκῶλ θαὶ ζιίςεσλ. 

 

Ὁ λαόο ζνπ Μάξηπο, ἰαηξεῖνλ πέιεη πλεπκαηηθόλ, ἐλ αὐηῷ γὰξ 

πξνζθεύγνληεο, ηῶλ ςπρηθῶλ ἀιγεδόλσλ ἀπνιπηξνύκεζα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ληκὴλ θαὶ πξνζηαζία, ηῶλ ζνὶ πξνζθεπγόλησλ, γελνῦ Παξζέλε θαὶ 

ηεῖρνο ἀθξάδαληνλ, θαηαθπγή ηε θαὶ ζθέπε θαὶ ἀγαιιίακα. 

 

 

Μεγαιπλάξηα. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβείκ θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Τὸλ ελ ἀζινθόξνηο ζαπκαηνπξγόλ, θαὶ ηὸλ ἐλ ἀλαγθαηο 

ἀπξνζκάρεηνλ βνεζόλ, ηὸλ ζεῖνλ ὁπιίηελ, θαὶ Μάξηπξα Κπξίνπ, 

Ἀξηέκηνλ ηὸλ ζεῖνλ, ὕκλνηο ηηκήζσκελ. 

 

Δεῦηε εὐθεκήζσκελ νἱ πηζηνί, Ἀξηέκηνλ πάληεο, ηῶλ Μαξηύξσλ ηὴλ 

θαιινλήλ, ηῶλ ὑπὲξ ἁπάλησλ, πξεζβεύνληα Κπξίῳ, ηῶλ 

ἐθηεινύλησλ πίζηεη, αὐηνῦ ηὴλ ἄζιεζηλ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τὸ Τξηζάγηνλ. 

 

Τὰ ζπλήζε ηξνπάξηα. 

 

Κύξηε ειέεζνλ κ’ 

 

Είηα ςάιινληαη ηά παξόληα Τξνπάξηα: 
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Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

 

Πάλησλ, πξνζηαηεύεηο Ἀζιεηά, ηῶλ ἀζπαδνκέλσλ ἐλ πίζηεη, εἰθόλα 

ζείαλ ηὴλ ζήλ, θαὶ ἐλ θαηαλύμεη ζε, ἱθεηεπόλησλ ἀεί, ἀζινθόξε 

Ἀξηέκηε, ιηηαῖο ζνπ, ηαῖο ζεῖαηο, παῦζνλ ηὸ θιπδώληνλ, ηὸ θαζ’ 

ἡκῶλ θαὶ δεηλῶλ, ῥῦζαη, θαὶ ππξὸο ηνὺο ζνὺο δνύινπο, θαὶ ηῆο 

νὐξαλῶλ βαζηιείαο, ἐλ κεζέμεη πνίεζνλ δεόκεζα. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τήλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε ὑπό ηήλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἡκᾶο, Ἀκήλ. 


