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20 Οθησβξίνπ Παξάθιεζε αγίαο Μαηξώλαο 

Χηνπνιίηηδνο 
 

Εὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142)  Ψαικόο θαί ηό Θεόο 

Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Εἶηα ηά Τξνπάξηα. Ἦρνο δ΄.  

ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

 

Ἀλεπθεκήζσκελ Μαηξῶλαλ ἐλ ὕκλνηο, θαὶ ἐγθσκίνηο 

θαηαζηέςσκελ πάληεο, ηὴλ ἐλ ἀζθήζεη ιάκςαζαλ ἐλ Χίῳ ιακπξῶο· 

αὕηε γὰξ ηὴλ ὑπεξθόζκηνλ, βηνηὴλ ἀγαπήζαζα, πάληα ηὰ ἐπίθεξα ἐλ 

ραξᾷ ἀπεξλήζε, θαὶ ἐλ ἀζθήζεη ὄλησο ζαπκαζηῇ, ράξηλ ζαπκάησλ, 

ἡ ἔλζενο ἔιαβελ. 

 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη· εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην ἐθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηῶκελ Δέζπνηλα ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

 

Εἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Μαηρώνῃ, ηῇ Χιοπολιηίζζῃ, 

λιηή. Νικοδήμοσ. 

 

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

 

Μαηξῶλαλ ηῆο Χίνπ ἐπηπνζῶλ, ηηκῆζαη ἐλ ὕκλνηο, 

Παξαθιήηνπ ἐπηδεηῶ, ἐπίζθεςηλ ράξηηνο ἁγίαο, ἐγθσκίαζαη ζίαο 

ηὴλ ἄζιεζηλ. 

 

Ἁγλεύνπζα Μῆηεξ δηὰ Χξηζηόλ, ηνῦ θόζκνπ ἠξλήζεο, 

καηαηόηεηα θαὶ θζαξηά, θαὶ πόζῳ ἁγίῳ ὡο ζηξνπζίνλ, ἐλ ἐξεκίᾳ 

Μαηξῶλα θαηώθεζαο. 

 

Τὰ ἄλσ πνζήζαζα ἐλ ραξᾷ, λεόηεηνο ἄλζνο, θαὶ εὐθξόζπλα 

ηῆο δσῆο, ἐκθξόλσο θαηέιηπεο Μαηξῶλα, θαὶ ἐλπκθεύζεο Χξηζηὸλ 

ηὸλ Θεάλζξσπνλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ῥεηόξσλ ἐζηόκσζαο ηὰο θσλάο, ἀθξάζησο ηεθνῦζα, Θενηόθε 

Λόγνλ Θενῦ, πεξίζσδε πιάλεο θαὶ θηλδύλσλ, ηνὺο ἀλπκλνῦληάο Σνπ 

Κόξε ηὰ ζαύκαηα. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

 

Ὡξαΐζαζα Μῆηεξ ηὴλ ζὴλ ςπρὴλ ράξηηη, ζπεύδεηο πξὸο 

Νπκθίνλ ὡο λύκθε, θαηαιηπνῦζα ηεξπλά, θαὶ ἐλ ἀζθήζεη πνιιῇ, ηὴλ 

ζὴλ ἀγάπελ δεηθλύεηο, ἣλ ιηηαῖο ζνπ πάληηκε, ἡκῖλ θαηάπεκςνλ. 

 

Νεαξὸλ ἡιηθίαο θαὶ εὐπαζὲο ζήιενο, θαὶ ηῆο ἐξεκίαο ηὸλ 

θόβνλ, παξεῖδεο πάλζεκλε, θαὶ ἐλ ἀγάπῃ Χξηζηνῦ, ἀληηπαξῆιζεο 

ἀλδξείσο, ὦ Μαηξῶλα πάληηκε, παγίδαο δαίκνλνο. 

 

Ἡιηόκνξθνο ὤθζεο θαὶ ἀξηζηεὺο ἔλζενο, ηῇ ηνῦ Παξαθιήηνπ 

δπλάκεη, Μαηξῶλα ἔλδνμε, θαὶ ηῶλ ζαπκάησλ πεγή, ἐλ λήζῳ Χίῳ 

ἐδείρζεο, κνλαρῶλ δὲ πξόηππνλ, θαὶ ἐγθαιιώπηζκα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ταπεηλώζεη ἐγέλνπ Μήηεξ Θενῦ Πάλαγλε, θαὶ ηῆο θθιεζίαο 

ἡ ζθέπε, πηζηῶλ δὲ πξέζβεηξα, ρεηκαδόκελσλ ιηκήλ, θαὶ ἰαηξὸο 

ἀζζελνύλησλ, ἀζθνπκέλσλ πξόκαρνο, πάλησλ βνήζεηα. 

 

Δηάζσζνλ, ηῶλ κνλαρῶλ ηὰο ρνξείαο Μαηξῶλα ζεία, ἀπὸ 

πάζεο ηνῦ βειίαξ δεηλῆο ἐπηζέζεσο, ιηηαῖο ζνπ πξὸο Χξηζηὸλ ηὸλ 

Σσηῆξα 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

 

Νπκθίνλ Χξηζηὸλ πνζνῦζα ηὸλ Θεάλζξσπνλ, ἠξλήζεο ζνθῶο, 

ηνῦ θόζκνπ καηαηόηεηα, θαὶ ἐλ ἐξήκῳ ᾤθεζαο, ὡο ζηξνπζίνλ ἔλζεε, 

ηῶλ ζίσλ ὄλησο ζπλόκηιε·  δηὸ πξέζβεπε δηελεθῶο, ζσζῆλαη ἡκᾶο 

Μαηξῶλα ζεκλή. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 
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Ἡ Μαηξῶλα ηὸλ Κύξηνλ, ὑπὲξ πάληαο ιίαλ ζεξκῶο ἠγάπεζελ, 

ἣλ κεζίηξηαλ πξνβάιινκελ, ηνῦ θηιεῖλ ἡκᾶο Χξηζηὸλ Θεάλζξσπνλ. 

 

Χάξηλ ἔιαβεο Πλεύκαηνο, ὄκκαηα Μαηξώλα πξὸο ἄλσ 

ζηξέςαζα, ἐλ ἀζθήζεη θαὶ δεήζεζη, Λόγνλ ζὸλ Νπκθίνλ 

θαηεπθξαίλνπζα. 

 

Ἰζρπξῶο θαηεπάιαηζαο, ηῆο ζαξθὸο ζειήκαηα θαὶ ηνῦ 

Πλεύκαηνο, ἠμηώζεο θαηαπαύζεσο, ἐλ αὐιαῖο Ἁγίσλ ζενηίκεηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οὐξαλὸο νὖζα ἔκςπρνο, Λόγνλ ζαξθσζέληα ἐλ κήηξᾳ ἔθεξεο, 

ὑπὲξ δνύισλ Σνπ ἱθέηεπε, ἵλα ζπγρσξήζῃ Κόξε ἅπαληαο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

 

Πινῦηνλ ἀξεηῶλ, δη’ ἀγώλσλ Μῆηεξ θέθηεζαη, θαὶ ἀζθεηῶλ 

ηὴλ λῆςηλ ηὴλ ἀιεζῆ, θαὶ ηῶλ ζαπκάησλ ηὴλ ράξηλ ηὴλ ζενδώξεηνλ. 

 

Ὅπινλ θξαηαηόλ, ηὸλ Σηαπξὸλ Μαηξῶλα ἔθεξεο, θαὶ 

πξνζεπρῆο ηὴλ δύλακηλ θαη’ ἐρζξῶλ· δηὸ ιηηαῖο ζνπ δηάζσζνλ ηνὺο 

ὑκλνῦληάο ζε. 

 

Λῦζνλ ηὴλ ἡκῶλ, ἀθεδίαλ θαὶ ἀπόλνηαλ, θαὶ ἀζπκίαο δίλελ 

θνβεξάλ, ζαῖο ἱθεζίαηο πξὸο Λόγνλ Μαηξῶλα ἔλζεε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴαζηλ ςπρῶλ, Σαῖο ιηηαῖο παξάζρνπ Πάλαγλε, ηνῖο 

πξνζθπλνῦζη Λόγνλ ηὸλ ηνῦ Θενῦ, ηὸλ ζαξθσζέληα ἐλ ρξόλῳ ἐθ 

Σνῦ Παλάκσκε. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

 

Τεξήζαζα, ἐλ Χξηζηῷ παλεύθεκε, ὦ Μαηξῶλα θαζνξὰλ ζὴλ 

θαξδίαλ, ηῆο αἰσλίνπ δσῆο ἀπνιαύεηο, κεηὰ ζίσλ ἀεὶ 

ζαββαηίδνπζα· πξεζβεύεηο δὲ πξὸο ηὸλ Θεόλ, ηνῦ ῥπζζῆλαη ἡκᾶο 

ηῆο θνιάζεσο. 

 

Ἰάηξεπζνλ, ηὰ ἐθ πιάλνπ ηξαύκαηα, θαὶ ςπρῆο ηὴλ δπζζπκίαλ 

ἐλ ηάρεη, θαὶ ηῶλ πηζηῶλ ηὰο θαξδίαο ἐθ πιάλεο, ζαῖο ἱθεζίαηο πξὸο 
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Λόγνλ δηάζσζνλ, θαὶ ιύηξσζαη ἐθ ηῶλ δεζκῶλ, ὦ Μαηξῶλα 

ζαλάηνπ θαὶ δξάθνληνο. 

 

Σπλέηηζνλ, ηῆο ςπρῆο ηὸ θξόλεκα, ηαῖο ιηηαῖο ζνπ πξὸο Θεὸλ 

ὦ Μαηξῶλα, θαὶ ηὴλ ραξάλ ηῆο εἰξήλεο παξάζρνπ, θαὶ ηὴλ ἐιπίδα 

Θενῦ ηὴλ ζσηήξηνλ, θαὶ πόζνλ ηνῦ ζαββαηηζκνῦ, θαὶ δσὴλ 

Παξαδείζνπ ηὴλ ἄιεθηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σσηήξηνο, ὁ Σὸο Τόθνο Ἄρξαληε, ὑπὲξ θύζηλ ηε θαὶ ιόγνλ 

ἀλζξώπνηο, Ὃλ ἐλ ρεξζί, ζαπκαζηῶο ἠγθαιίζσ, θαὶ ἐθ καδῶλ Σνπ 

Ἁγλὴ ἐγαινύρεζαο· δηὸ ὡο Μήηεξ ηνῦ Χξηζηνῦ, ὑπὲξ πάλησλ Αὐηὸλ 

θαζηθέηεπε. 

 

Δηάζσζνλ, ηῶλ κνλαρῶλ ηὰο ρνξείαο Μαηξῶλα ζεία, ἀπὸ 

πάζεο ηνῦ βειίαξ δεηλῆο ἐπηζέζεσο, ιηηαῖο ζνπ πξὸο Χξηζηὸλ ηὸλ 

Σσηῆξα 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Τῶλ ζίσλ Μαηξῶλα ὑπάξρεηο ηὸ πξόηππνλ, θαὶ πηζηῶλ ηῆο 

Χίνπ ιακπξὸλ κέγα θαύρεκα, ἑθνπζίσο ὑπὲξ Χξηζηνῦ ἀζιήζαζα 

ζηεῤῥῶο· δηὸ ἔιαβεο ἐλ νὐξαλνῖο, ηῶλ ἀζθεηῶλ ηὴλ ραξκνλήλ, θαὶ 

ηῆο λίθεο ηὸλ ζηέθαλνλ· ζθέπε ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, ηνὺο ζὲ πηζηῶο 

εὐθεκνῦληαο, θαὶ κνλαρῶλ ζείνπο ρνξνύο, θαὶ Χξηζηνῦ ηῆο Χίνπ 

πνίκληνλ. 

 

Οἱ Ἀλαβαζκνί· ηό α΄ Ἀληίθσλνλ ηνῦ δ΄ ἤρνπ. 

Πξνθείκελνλ. Ὑπομένων ὑπέμεινα ηὸν Κύριον καὶ προζέζτε 

μοι καὶ εἰζήκοσζε ηῆς θωνῆς ηῆς δεήζεώς μοσ. 

Ση. Καὶ ἔζηηζεν ἐπὶ πέηραν ηοὺς πόδας μοσ καὶ καηεύθσνε ηὰ 

διαβήμαηά μοσ. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα΄ 27-30). 

Οζηαθόλ 

 

Δόμα. Ταῖο ηῆο Σῆο ζίαο... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 
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Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζόν με, 

ὁ Θεός... 

Δεῦηε ἀλπκλήζσκελ, ἐλ ἐγθσκίνηο Μαηξῶλαλ, ηὸ ηῆο Χίνπ 

βιάζηεκα, ἀζθεηῶλ ἀγιάτζκα ηὸ ἐληξύθεκα· ἐλ ραξᾷ ἔζπεπζε, 

πξὸο Χξηζηὸλ ὡο λύκθε, ἀξλεζεῖζα ηὰ ἐγθόζκηα, ςεπδῆ θαὶ κάηαηα, 

θαὶ θζαξηὰ θαὶ πάληα ἐπίθεξα, δεηθλύνπζα ἐλ ζαύκαζη, ράξηλ ἣλ 

παξέρεη ἡ ἄζθεζηο, ὄλησο ἀλεδείρζε, ἀληίηππνλ ζίσλ ηνῦ Χξηζηνῦ, 

θαὶ ἀζθνπκέλσλ ὑπόδεηγκα, ἡ ζενκαθάξηζηνο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

 

Ἡ ράξηο ζνπ Μαηξῶλα, κνλαρὰο ἐληζρύεη ἐλ ηῷ ἀγῶλη αὐηῶλ, 

θαὶ δύλακηλ παξέρεη, πηζηνῖο ἐλαζθνπκέλνηο, θαὶ βνῶζηλ ἐθ πίζηεσο· 

ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ληκὴλ θαὶ πξνζηαζία, ζὺ πέιεηο ὦ Μαηξῶλα ηῶλ ἐλ ηῇ Χίῳ 

πηζηῶλ, θαὶ πάλησλ ηῶλ ηηκώλησλ, ηὴλ κλήκελ ζνπ ἐλ ὕκλνηο, θαὶ 

βνώλησλ πξὸο Κύξηνλ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ἱθέηεπε Μαηξῶλα, Χξηζηὸλ ηὸλ ζὸλ Νπκθίνλ ηνῦ νἰθηεηξῆζαη 

ἡκᾶο, θαὶ ζῶζαη ἐθ παγίδσλ, ἀιάζηνξνο ηνὺο πίζηεη, ὁκνινγνῦληαο 

θαὶ ςάιινληαο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τὸ ηεῖρνο κνλαδόλησλ, Σὺ πέιεηο Θενηόθε θαὶ ὁδεγὸο 

ἀζθεηῶλ, ἱθέηεπε Παξζέλε, ὑπὲξ ηῶλ Σὲ ὑκλνύλησλ, θαὶ θαηδξῶο 

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

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἠγιατζκέλε, ὁζηαθῶο λῦλ εὐθξαίλῃ, ἐλ ζθελαῖο ηῶλ ζίσλ 

Μαηξῶλα, ηὸλ Χξηζηὸλ ὑκλνῦζα, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Νῦλ ζαββαηίδεη, ἐλ νὐξαλνῖο ἡ Μαηξῶλα, πξνζθαινῦζα ἡκᾶο 

ἀλπκλῆζαη, ηῆο Τξηάδνο δόμαλ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Ἰζρύτ Λόγνπ, ηὰ ἐλ ηῷ θόζκῳ ἠξλήζε, θαὶ Ἀγγέισλ ηνῦ βίνπ 

ἠξάζζε, κεζ’ ὧλ αἰσλίσο, ὑκλεῖ ηὸλ πάλησλ Κηίζηελ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Καηαζηεθζεῖζα, ὡο νὐξαλῶλ πιαηπηέξα, ἀελάσο πξεζβεύεηο 

Σῷ ηόθῳ, ὑπὲξ ηῶλ ὑκλνύλησλ, Αὐηὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

 

 βίνο ζνπ Μαηξῶλα, πηζηνῖο λῦλ θεξύηηεη, ηνῖο ηὴλ ζὴλ 

κλήκελ ηηκῶζη δσὴλ ηνῦ Χξηζηνῦ, θαὶ ἀξεηῶλ εὐθαξπίαλ ζείνηο ἐλ 

ζαύκαζηλ. 

 

Δερζεῖζα ζείαλ θιῆζηλ, ἀπεξλήζεο Μαηξῶλα, πάληα δσῆο ηῆο 

πξνζθαίξνπ θζαξηὰ θαὶ ηεξπλά, ἵλα ἀγάιιῃ ἐλ ζείνηο δώκαζηλ 

ᾄδνπζα. 

 

Ἡ ράξηο ζνπ Μαηξῶλα, ηὴλ ὁδὸλ δεηθλύεη, ἐλ ἀξεηῆο ηνῖο 

ἀγῶζη ζεπηαῖο κνλαραῖο, πνδεγεηνῦζα ἀπαύζησο πξὸο ηὴλ 

ηειείσζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μαξίαλ Θενηόθνλ, Λόγνπ ηὴλ Μεηέξα, ἐλ ἐγθσκίνηο ηηκῶκελ 

θαὶ ὕκλνηο πηζηνί, ζὺλ Ἀζσκάηνηο ρνξείαηο Αὐηὴλ γεξαίξνληεο. 

 

 

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 ηῆο ἀζθήζεσο θαιινλή, Μαηξῶλα ηῆο Χίνπ, 

ἐγθαιιώπηζκα θαὶ θξνπξόο· ραίξνηο ηῶλ ζαπκάησλ, θξνπλὸο ηνῖο 

πξνζηνῦζηλ, ἐλ πίζηεη ηῷ λαῷ ζνπ, θαὶ εὐθεκνῦζί ζε. 

 

Δεῦηε εὐθεκήζσκελ ἐλ ᾠδαῖο, Μαηξῶλαλ ηῆο Χίνπ, ηὴλ 

ἀζθήηξηαλ ηνῦ Χξηζηνῦ, ηῶλ Παξζέλσλ θιένο, θαὶ ηῶλ ζίσλ 

ηύπνλ, πηζηῶλ δὲ ξζνδόμσλ, ηὸ πεξηηείρηζκα. 

 

ζίαλ Μαηξῶλαλ παλεπιαβῶο, ηηκήζσκελ ὕκλνηο, ἐθακγεῖνλ 

ηῶλ ἀξεηῶλ, ηὴλ ὑπὲξ ηνῦ Λόγνπ, ηνῦ θόζκνπ ἀξλεζεῖζαλ, ἡδύηεηα 

θαὶ πινῦηνλ, θαὶ καηαηόηεηα. 
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Μαηξῶλαλ ιηπνῦζαλ ὑπὲξ Χξηζηνῦ, ῥένληα ηνῦ θόζκνπ, 

θαηαζηέςσκελ ἐλ ᾠδαῖο, θαὶ γὰξ ἠμηώζε, ηηκῆο ηῆο ηῶλ ζαπκάησλ, 

ζαββαηηζκνῦ ηε ζείνπ, ἐλ ζείνηο δώκαζηλ. 

 

Μαηξῶλα ηῆο Χίνπ θιεηλὴ Κπξά, ἀεὶ ζαββαηίδεηο, κεη’ ζίσλ 

πεξηραξῶο, ὡο δήζαζα Μῆηεξ, ὁζίσο ἐλ ἀζθήζεη, ἱθέηεπε ηὸλ 

Κηίζηελ, ὑπὲξ ηῶλ δνύισλ ζνπ. 

 

Τήξεζνλ Μαηξῶλα ηὰο κνλαράο, Μνλῆο ζνπ ἁγίαο, ἐλ 

ἀζθήζεη πλεπκαηηθῇ, θξνύξεζνλ ηνὺο πίζηεη, ηηκῶληαο ηὴλ ζὴλ 

κλήκελ, ἐλ Ὕδξᾳ θαὶ ἐλ Χίῳ, ἐθ πάζεο ζιίςεσο. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο· πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Δεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

 

Δόμα. 

 

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 Χξηζηηαλῶλ. 

 

Κύξηε ἐιέεζνλ κ’ 
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Πάληεο, ηῆο Μαηξώλεο ηῆο ζεπηῆο, βίαλ ἐλ ἐξήκῳ ηηκῶληεο, 

ἐλ εὐθξνζύλῃ πνιιῇ, ὕκλνηο εὐθεκήζσκελ αὐηῆο ηὴλ ἄζθεζηλ· ηὸλ 

Χξηζηὸλ γὰξ ἠγάπεζελ, ἐλ βίᾳ ἁγίᾳ, ἔξεκνλ νἰθήζαζα, ζείᾳ ηῇ 

ράξηηη· ὅζελ, ἐπαμίσο ηηκᾶηαη, δόμαλ ἀθζαξζίαο ιαβνῦζα, θαὶ ἐλ 

νὐξαλνῖο ζείαλ θαηάπαπζηλ. 

 

Δέζπνηλα 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. 

 

 

 

Δη’ επρώλ… 


