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24 Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηελ 

Αγία Μάξηπο εβαζηηαλή 

Πνίεκα Αξρηκ. Νηθνδήκνπ Αεξάθε 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

ηόλ ΡΜΒ’ (142) Ψαικόλ. 

 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ….. 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(Τεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Δἶηα ηὸ ηξνπάξηνλ.  

                           Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 
Οὐξαλνβάκνλνο ηὸ θιένο ηηκῶκελ, ἐκκειεηῶληεο ηὴλ αὐηῆο 

πνιηηείαλ, ὁκνινγίαλ ἄζιεζηλ ὑπὲξ ηνῦ Φξηζηνῦ· γέγνλε ηῆο ἀξεηῆο 

θαλώλ, θαὶ Μαξηύξσλ ἀγιάτζκα, πξόηππνλ παλζαύκαζηνλ ἀιεζνῦο 

καξηπξίαο· ὅζελ ιηηαῖο ηῆο Σεβαζηηαλῆο, πάληαο ἐθ πιάλεο, 

παλάγαζε θύιαμνλ. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 
Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, …. 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο …. 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο:  

εβαζηηαλήλ, κέιπσ ᾄζκαζηλ. Νηθνδήκνπ. 

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

Σνθίαλ ηὴλ ἄλσζελ ἐθδεηῶ, ὑκλῆζαη ἀμίσο, ηὴλ ζεπηὴλ 

Σεβαζηηαλήλ, ηὴλ παλζαπκαζηῶο ἐλ καξηπξίῳ, θαηαβαινῦζαλ 

ηπξάλλνπ ὠκόηεηα. 
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Ἐλώθεζε ράξηο ἐμ νὐξαλνῦ, ἐλ ηῇ ζεβαζκίᾳ, θαὶ θιεηλῇ Σεβαζηηαλῇ, 

ιακπξῶο ἀλαδείμαζα ἐλ πόλνηο, ηῶλ Πξσηνηόθσλ ἀληίηππνλ 

ἄξηζηνλ. 

Βνήζσκελ ὕκλνηο ζενπξεπῶο, ἐγθώκηα ζεῖα, ηῇ ιακπξᾷ Σεβαζηηαλῇ, 

ηὴλ ράξηλ αὐηῆο ἐπηπνζνῦληεο, παξὰ Φξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ ιαβεῖλ 

ἅπαληεο. 

                                          Θενηνθίνλ. 

Ἁγλείαο ζεζαύξηζκα ἀιεζῶο, Σὺ πέιεηο Παξζέλε, θαὶ παξζέλσλ 

θαηαθπγή, κεηέξσλ δὲ ζηήιε ζσθξνζύλεο, θαὶ ἀξεηῆο ζαπκαζηὸλ 

ἀθξνζίληνλ. 

                                 ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 
Σσηεξίαο ηὸλ ιόγνλ ἱεξνπξγεῖ ἄξηζηα, Σεβαζηηαλὴ ἡ γλεζία, 

Παύινπ καζήηξηα, θαὶ ἐλ ἀγάπῃ πνιιῇ, λπκθαγσγεῖ ηὰο παξζέλνπο, 

πξὸο Νπκθίνλ ἄρξαληνλ, κόλνλ Θεάλζξσπνλ. 

Τῶλ ηπξάλλσλ ηὴλ πιάλελ θαὶ δπζζεβὲο θξόλεκα, Σεβαζηηαλὴ ἐλ 

δπλάκεη, Λόγνπ θαηέβαιελ, ἀπνδεηρζεῖζα θαηδξῶο, ηνῦ καξηπξίνπ 

ὀδύλελ, θαὶ ζεξῶλ ὠκόηεηα, θαὶ ἀγξηόηεηα. 

Ἱθεηεύεη ηὸλ Λόγνλ ὑπὲξ ἡκῶλ πάληνηε, Σεβαζηηαλὴ ἡ ἁγία, ὅπσο 

ὡο Κύξηνο, θαηαμηώζῃ ἡκᾶο, ἐλ ἀζθαιείᾳ ηειείᾳ, δηαπιεῦζαη 

ἅπαληαο, βίνπ ηὸ πέιαγνο. 

                                         Θενηνθίνλ. 

Ἀεηπάξζελε Κόξε Λόγνλ Θενῦ ηέμαζα, πξέζβεπε ἀπαύζησο ὡο 

Μήηεξ, πξὸο ηὸλ Θεάλζξσπνλ, ὅπσο ῥπζζῶκελ ἁγλή, ἐεθ ηῶλ ηνῦ 

θόζκνπ ζθαλδάισλ, ἀλπκλνῦληεο Γέζπνηλα, ηὰ κεγαιεῖά Σνπ. 

Σηεξέσζνλ, ηνὺο ὑκλεηάο ζνπ καζήηξηα ζείνπ Παύινπ, ὅηη πέιεηο ἐλ 

νὐξαλνῖο κεζίηξηα ἄκαρνο, θαὶ θύιαμνλ πάληαο ἐλ ἀιεζείᾳ. 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

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

                               Ἦρνο β΄. Σὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Ὁξῶζα Σηώλ, ηὴλ ἄλσ ἐπεπόζεζαο, Φξηζηνῦ ηὸλ Σηαπξόλ, θαη βίαλ 

ηὴλ παλζαύκαζηνλ· δηὸ Μάξηπο γέγνλαο, ηῶλ Μαξηύξσλ ζύζθελνο 

ἔλδνμε, Σεβαζηηαλὴ ηῷ Φξηζηῷ, πξεζβεύνπζα Μῆηεξ, ὑπὲξ πάλησλ 

ἡκῶλ. 
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                          ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Νηθεηὴλ ἀλεθήξπμαο, Σεβαζηηαλὴ Φξηζηὸλ ἐλ ηῷ πάζεη ζνπ, ηνῦ 

ζαηὰλ αἰηίνπ πηώζεσλ, δηδαζθάινπ δὲ ηῆο ἀζεόηεηνο. 

Ἡιηόκνξθνλ ἔδεημαο, Σεβαζηηαλὴλ Φξηζηὸλ ηὸλ Θεάλζξσπνλ, ἐλ 

ηνῖο ιόγνηο θαὶ ηνῖο ἄζινηο ζνπ, θαὶ ζεκείνηο ζαπκαζηνῖο θαὶ 

ζαύκαζηλ. 

Νηθεηήξηα ᾄζκαηα, Σεβαζηηαλὴ ζεπηῶο ζνη πξνζθέξνκελ, 

θαζηθέηεπε ηὸλ Κύξηνλ, ὑπὲξ πάλησλ ηῶλ πηζηῶο ηηκώλησλ ζε. 

                                       Θενηνθίνλ. 

Μαξηὰκ ηαῖο πξεζβείαηο Σνπ, ράξηλ ηνῦ Υἱνῦ Σνπ ἡκῖλ θαηάπεκςνλ, 

ἵλα πάληεο ἀπνθύγσκελ, ηνῦ δνιίνπ δξάθνληνο ηὰ ἔλεδξα. 

                               ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἔθπησηνλ ζαηάλ, ἐηαπείλσζαο θαιιίληθε, θαὶ ηὰο αὐηνῦ ἐλέδξαο, 

παλζαπκαζηῶο, Φξηζηνῦ δπλάκεη, θαηέζηξεςαο ζείνηο ζαύκαζηλ. 

Λύηξσζηλ ςπρῆο, ἐμαηηνῦκαη ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ, ιαβεῖλ ὦ Μάξηπο 

παξὰ ηνῦ Ἰεζνῦ, θαὶ ηὴλ εἰξήλελ, ηνῦ πλεύκαηνο ηὴλ ζεόζδνηνλ. 

Πιήξσζνλ ἡκᾶο, ηαῖο ιηηαῖο ζνπ πξὸο ηὸλ Κύξηνλ, ηῆο ἀιεζνῦο 

ραξᾶο θαὶ ηνῦ θσηηζκνῦ, ηνῦ Παξαθιήηνπ, ηνῦ Παύινπ πηζηὴ 

καζήηξηα. 

                                          Θενηνθίνλ. 
Ὤθζεο ηὸλ Φξηζηόλ, ἐλ ἀγθάιαηο Σνπ βαζηάδνπζα, θαὶ γαινπρνῦζα 

Αὐηὸλ ὑπεξθπῶο, ηὸλ ηξνθνδόηελ, ηνῦ θόζκνπ ζενραξίησηε. 

                                ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ. 
Ἀκάξαληνλ, ἐθ Θενῦ ηὸλ ζηέθαλνλ, ἡ θαιιίληθνο ἐδέμαην Μάξηπο, 

ἐλ ηῇ δσῇ, ηῇ ἀγήξῳ θαὶ ζείᾳ, εὐθξαηλνκέλε ζὺλ πᾶζη ηνῖο 

Μάξηπζηλ· αὐηῆο ιηηαῖο πξὸο ηὸλ Φξηζηόλ, νἱ βξνηνὶ ἐθ θζνξᾶο 

ιπηξσζείεκελ. 

Σηεξέσζνλ, ζαῖο πξεζβείαηο πάληηκε, ηὴλ ἀζιίαλ κνπ ςπρὴλ θαὶ 

θαξδίαλ, ὅηη δεηλῶο, πνιεκεῖ κε ὁ πιάλνο, θαὶ πεηξαζκνῖο δηαθόξνηο 

πξνζβάιιεη κε, ἐδόζε γάξ ζνη ἐθ Θενῦ, παῤῥεζία πξεζβείαο 

παλέλδνμε. 
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Μαξηύξηνλ, ηῆο ςπρῆο θαηάπαπζνλ, ηαῖο ιηηαῖο ζνπ πξὸο Θεὸλ 

ζενθόξε, θαὶ ηὴλ ραξάλ, ηῆο εἰξήλεο παξάζρνπ, θαὶ ηὴλ ἐιπίδα Θενῦ 

ηὴλ ζσηήξηνλ, θαὶ πόζνλ ηνῦ ζαββαηηζκνῦ, εἰο δσὴλ παξαδείζνπ 

ηὴλ ἄιεθηνλ. 

                                        Θενηνθίνλ. 
Ἀκίαληε, ηὸλ Φξηζηὸλ ἐθύεζαο, ὑπὲξ θύζηλ ηε θαὶ ιόγνλ ὡο βξέθνο, 

θαὶ ἐλ ρεξζί, ηὸλ Θεόλ Σνπ βαζηάδεηο, θαὶ ἐθ καδῶλ Σνπ Αὐηὸλ 

γαινπρεῖο ζεπηῶο· δηὸ ὡο Μήηεξ ηνῦ Θενῦ, ὑπὲξ πάλησλ ἀεὶ 

θαζηθέηεπε. 

Σηεξέσζνλ, ηνὺο ὑκλεηάο ζνπ καζήηξηα ζείνπ Παύινπ, ὅηη πέιεηο ἐλ 

νὐξαλνῖο κεζίηξηα ἄκαρνο, θαὶ θύιαμνλ πάληαο ἐλ ἀιεζείᾳ. 

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

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

                      Αῖηεζηο θαί ηὸ Κνληάθηνλ. 

               Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Πξσηνηόθσλ Μαξηύξσλ ζὺ πέιεηο ηὸ θαύρεκα, ὁκνινγνῦζα 

Φξηζηὸλ Λπηξσηὴλ θαὶ Θεάλζξσπνλ, ηῇ ἐθρύζεη ὑπὲξ Αὐηνῦ ηνῦ 

αἵκαηνο ηνῦ ζνῦ· δηὸ ἔιαβεο παξὰ Θενῦ, ηῆο Ἀζιεθόξνπ ηὴλ ηηκήλ, 

θαὶ ζεώζεσο ζηέθαλνλ, ηάρπλνλ εἰο πξεζβείαλ, ὑπὲξ ηῶλ ζὲ 

ἀλπκλνύλησλ, πξὸο ηὸλ Νπκθίνλ Σνπ Φξηζηόλ, ὅπσο ιάβσκελ 

ἄθεζηλ. 

Πξνθείκελνλ 

Θαπκαζηὸο ὁ Θεὸο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο Αὐηνῦ. 

ηίρ. Σνῖο Ἁγίνηο ηνῖο ἐλ ηῇ γῇ Αὐηνῦ, ἐζαπκάζησζελ ὁ Κύξηνο. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. η΄ 32-36, ηα΄ 1). 

Δἶπελ ὁ θύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πᾶο ὃο ἂλ ὁκνινγήζῃ ἐλ ἐκνὶ 

ἔκπξνζζελ ηῶλ ἀλζξώπσλ θαὶ ὁ Υἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ ὁκνινγήζεη ἐλ 

αὐηῷ ἔκπξνζζελ ηῶλ Ἀγγέισλ ηνῦ Θενῦ· ὁ δὲ ἀξλεζάκελόο κε 

ἐλώπηνλ ηῶλ ἀλζξώπσλ, ἀπαξλεζήζεηαη ἐλώπηνλ ηῶλ Ἀγγέισλ ηνῦ 

Θενῦ. Καὶ πᾶο ὃο ἐξεῖ ιόγνλ εἰο ηὸλ Υἱὸλ ηνῦ ἀλζξώπνπ, 

ἀθεζήζεηαη αὐηῷ· ηῷ δὲ εἰο ηὸ Ἅγηνλ Πλεῦκα βιαζθεκήζαληη, νὐθ 

ἀθεζήζεηαη. Ὅηαλ δὲ πξνζθέξσζηλ ὑκᾶο ἐπὶ ηὰο ζπλαγσγάο, θαὶ ηὰο 

ἀξράο, θαὶ ηὰο ἐμνπζίαο, κὴ κεξηκλᾶηε πῶο ἤ ηη ἀπνινγήζεζζε, ἤ ηη 

εἴπεηε· ηὸ γὰξ Ἅγηνλ Πλεῦκα δηδάμεη ὑκᾶο ἐλ αὐηῇ ηῇ ὥξᾳ ἃ δεῖ 

εἰπεῖλ. 
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Γόμα. 

Ταῖο ηῆο Ἀζιεθόξνπ πξεζβείαηο, Διεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηἀ πιήζε ηῶλ 

εκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ λῦλ. 
Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Διεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηἀ πιήζε ηῶλ 

εκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

ηίρ. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη.  
Παύινπ ηὴλ καζήηξηαλ, ἀλεπθεκήζσκελ ὕκλνηο, θαὶ Φξηζηνῦ ηὴλ 

Μάξηπξα, Σεβαζηηαλὴλ ζεπηῶο ἐπαηλέζσκελ, ἀξεηῆο γὰξ γέγνλε, 

ἱεξὸλ δνρεῖνλ, θαὶ δηδάζθαινο παλάξηζηνο, δσῆο ηῆο θξείηηνλνο, θαὶ 

ὁκνινγίαο ηὸ πξόηππνλ· δηὸ θαὶ ὁ Θεάλζξσπνο, ἐλ ηνῖο αἰθηζκνῖο 

ἐζαπκάζησζελ· ὅζελ γεγεζόηεο, βνήζσκελ αὐηῇ παλεπιαβῶο· ὑπὲξ 

ἡκῶλ θαζηθέηεπε, ιηηαῖο ζνπ ηὸλ Κύξηνλ. 

                          ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Σηεθάλῳ νὐξαλίῳ θαζνξῶκέλ ζε Μάξηπο ἐλ Βαζηιείᾳ Θενῦ, 

ζηεθζεῖζαλ ἐπαμίσο, ἐλ κέζῳ ηῶλ Μαξηύξσλ, κεζ’ ὧλ ςάιιεηο πξὸο 

Κύξηνλ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

Ἰζρὺλ ἐλ καξηπξίνηο ἡ θαιιίληθνο ζρνῦζα δηὰ ζεκείσλ πνιιῶλ, ηὴλ 

πίζηηλ ηῆο Τξηάδνο, θεξύηηεη θαὶ δηδάζθεη, ὅπσο ἅπαληεο ςάιισζηλ· 

ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

Νηθήζαζα ἡ Μάξηπο αἰθηζκνὺο θαὶ ζεξία θαὶ ηνῦ ππξὸο ἡ ἰζρύλ, 

ἀλύκλεη ηῆο Τξηάδνο, ηὸ ὄλνκα ηὸ ζεῖνλ, ἐθβνῶζα ἐλ Πλεύκαηη· ὁ 

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

                                     Θενηνθίνλ. 

Ναὸο ηνῦ ζείνπ Λόγνπ γέγνλαο Παξζέλε θαὶ θσηνθόξνο ζθελή, 

ἱθέηεπε ἀπαύζησο, ὑπὲξ ηῶλ Σὲ ὑκλνύλησλ, θαὶ θαηδξῶο 

ζπκςαιιόλησλ Σνη· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

                                 ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ἰρλειαηνῦζα, νὐξαλνβάκνλνο Παύινπ, ηὴλ πνξείαλ ἡ Μάξηπο 

ἐηύζε, ηὸλ Λόγνλ ὑκλνῦζα, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 
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Καηαηξπθῶζα, ηῶλ ἀγαζῶλ Βαζηιείαο, ἡ θαιιίληθνο πάληαο ἀγείξεη, 

ηὸλ Φξηζηὸλ ὡο Λόγνλ, ὑκλεῖλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

Ὁκνινγνῦζα, Τξηαδηθὴλ Μνλαξρίαλ, ἐλ Σηὼλ ζαββαηίδεη ἡ Μάξηπο, 

ἀλπκλνινγνῦζα, Αὐηὴλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

                                      Θενηνθίνλ. 

Γεδνμαζκέλε, ἐθ γεγελῶλ ἡ Παξζέλνο, δεπηεξεῖα Τξηάδνο θαηέρεη, 

ἧο ηὴλ ζείαλ δόμαλ, ὑκλεῖ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

                         ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 
Ἡδέσο ἀπεξλήζε, ἡ Μάξηπο ηὸλ θόζκνλ, θαὶ ηῆο λένηεηνο ἄλζνο 

θαὶ δόμαλ ἐλ γῇ, ἵλα ἐλ δώκαζη ζείνηο, ραίξῃ ζὺλ Μάξηπζηλ. 

Μεηάδνο κνη ηὸλ δῆινλ, ηῆο ὁκνινγίαο, θαὶ καξηπξίνπ ηὸλ πόζνλ 

πξὸο δόμαλ Θενῦ, ζαῖο ἱθεζίαηο πξὸο Λόγνλ, Μάξηπο παλέλδνμε. 

Ὁκόηξνπνλ ηνῦ Παύινπ, ζὲ ὁκνινγνῦκελ, θαὶ κηκεηὴλ ζενθόξε 

Φξηζηνῦ Ἀζιεηῶλ, θαὶ Πξσηνηόθσλ Μαξηύξσλ, πηζηὸλ ἀληίηππνλ. 

                                 Θενηνθίνλ. 

Ὑκλήζσκελ Μαξίαλ, Λόγνπ ηὴλ Μεηέξα, θαὶ ηῶλ πηζηῶλ 

πξνζηαζίαλ θαὶ ζθέπελ ζεπηήλ, ηῶλ Ἀζσκάησλ ηὴλ δόμαλ, θαὶ ηὸ 

ἐληξύθεκα. 

Ἄμηνλ  ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, ….. 

 

Γεῦηε εὐθεκήζσκελ νἱ πηζηνί, ηὸ ηέθλνλ ηνῦ Παύινπ, ηὴλ θιεηλὴλ 

Σεβαζηηαλήλ, ηὴλ ἀμησζεῖζαλ, ππξὸο θαὶ ηῶλ ζεξίσλ, ληθῆζαη 

παξαδόμσο, ὁξκὴλ θαὶ δύλακηλ. 

Μαξηύξσλ ηηκήζσκελ εὐιαβῶο, ζεῖνλ ἐθκαγεῖνλ, ηὴλ ζεπηὴλ 

Σεβαζηηαλήλ, ηὴλ ἀπνηκεζεῖζαλ, ὑπὲξ ηνῦ Θεαλζξώπνπ, ηὴλ θάξαλ 

θαὶ ζηεθζεῖζαλ, ρεηξὶ ηνῦ Πιάζαληνο. 

Σηήξημνλ θαξδίαο ηῶλ εὐζεβῶλ, ηῇ ὁκνινγίᾳ, ἀθιηλῶο Σεβαζηηαλή, 

Φξηζηὸλ ὡο Γεζπόηελ, θεξύηηεηλ παῤῥεζίᾳ, θαὶ πάζρεηλ ζεαξέζησο, 

ὑπὲξ ηῆο πίζηεσο. 
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Πάληεο εὐθεκήζσκελ ἐλ ᾠδαῖο, καζήηξηαλ Παύινπ, ηὴλ θιεηλὴλ 

Σεβαζηηαλήλ, ηὴλ ἀλαδεηρζεῖζαλ, ὑπόδεηγκα Μαξηύξσλ, ηῆο πξώηεο 

Ἐθθιεζίαο, ἀμηνζαύκαζηνλ. 

Φάξηηη Κπξίνπ ἐλ νὐξαλνῖο, ἀεὶ ζαββαηίδεηο, ἐλ ραξᾷ Σεβαζηηαλή, 

ὡο Μάξηπο ηνῦ Λόγνπ, θαὶ ἀξεηῆο δνρεῖνλ, κεζίηεπζνλ Κπξίῳ, ὑπὲξ 

ηνῦ γέλνπο ζνπ. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Σό Σξηζάγηνλ…. 

 

θαὶ ηὰ Σξνπάξηα 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. 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 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 
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                               Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Γεῦηε, νἱ ηῆο Σεβαζηηαλῆο, ἄζιεζηλ ἐλζέσο ηηκῶληεο, ἀγαιιηώζῃ 

ςπρῇ, ὕκλνηο εὐθεκήζσκελ αὐηὴλ ἐλ Πλεύκαηη, ηῆο Τξηάδνο 

ἐθήξπμελ, ἐλ κέζῳ ἀζέσλ, πίζηηλ ηὴλ ζσηήξηνλ, δσὴλ ηὴλ ἄιεθηνλ· 

ὅζελ, ὡο ἀξλίνλ ηπζεῖζα, ραίξεη ζαββαηίδνπζα ὄλησο, ζὺλ ηνῖο 

Πξσηνηόθνηο θαὶ ζπκκάξηπζηλ. 

 

 

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. 


