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3 Ννεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ ηῶλ ἐλ 

Βξαρσξίῳ ΣΡΙΧΝ ΝΔΟΜΑΡΣΤΡΧΝ, Ἀπ. 
Παπαρξήζηνπ  

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηό  Θεὸο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τῶλ Ἀζινθόξσλ ηῷ λαῷ λῦλ ἐλ πίζηεη, νἱ ηὸ Βξαρώξηνλ 

νἰθνῦληεο θαὶ πάληεο, ἐλ κεηαλνίᾳ ζπεύζσκελ βνῶληεο πξὸο αὐηνύο· 

Μάξηπξεο παλέλδνμνη, ηῆο Τξηάδνο ὁπιῖηαη, Λάκπξε ζὺλ ηέξῳ ηε, 

θαὶ θιεηλῷ Θενδώξῳ, ὑπὲξ ἡκῶλ πξεζβεύζαηε Αὐηῇ, ἵλα 

πηαηζκάησλ, ῥπζζῶκελ θαὶ ζιίςεσλ. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε…. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

 

 Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Σοὺς δσζωπῶ Μάρησρας Σῶηερ. 

Ἀποζηόλοσ. 

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

Σὲ πίζηεη πέξζεε δπζσπῶ, Τξηὰο ὁ Θεόο κνπ, ηῶλ 

Μαξηύξσλ Σνπ ηαῖο εὐραῖο, παζῶλ ἐθ πνηθίισλ θαὶ θηλδύλσλ, ὡο 

Ἀγαζὸο θαὶ θηιάλζξσπνο ῥῦζαί κε. 

 

 ζεῖνο Θεόδσξνο θαὶ θιεηλόο, ὁ ἔλδνμνο Λάκπξνο, ζὺλ 

ηέξῳ ηῷ ζαπκαζηῷ, Τξηάδα ἀπαύζησο δπζσπνῦζηλ, ῥπζζῆλαη 

πάληαο θηλδύλσλ ηνῦ ὄθεσο. 

 

κλῆζαη πξνζέιζσκελ ἐλ ραξᾷ, Χξηζηνῦ ηνὺο ὁπιίηαο, νἱ 

Βξαρώξηνλ ηὸ θιεηλόλ, νἰθνῦληεο θαὶ πάληεο θαὶ γὰξ νὗηνη, ἡκῶλ 

πξνζηάηαη θαὶ θύιαθεο πέινπζηλ. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_164.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_164.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_164.html
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Θενηνθίνλ. 

Σσηῆξα ηεθνῦζα ὑπεξθπῶο, Παξζέλε Μαξία, ηὸλ Σπλάλαξρνλ 

ηῷ Παηξί, θαὶ Πλεύκαηη ὄληα Θεὸλ Λόγνλ, Αὐηὸλ δπζώπεη ῥπζζῆλαη 

ηνὺο δνύινπο Σνπ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Γειεάδεη κε ἔλδνμνη, ὁ ἐρζξὸο πάληνηε, θαὶ ηῆο ἁκαξηίαο εἰο 

βάξαζξα θαηαῤῥίπηεη κε, ἀιιὰ πξνθζάζαηε, θαὶ ἐμ αὐηνῦ ῥύζαηέ 

κε, ηῶλ ρεηξῶλ νἱ δύλακηλ, ηνύηνπ παηήζαληεο. 

 

πὸ πιήζνπο πηαηζκάησλ, θαὶ ζπκθνξῶλ Ἅγηνη, θαὶ ηαῖο ηῶλ 

παζῶλ ηξηθπκίαηο, θαηαπνληνύκελνλ, νἱ δηαλύζαληεο, ηνῦ καξηπξίνπ 

ηὸλ δξόκνλ, θαὶ Χξηζηῷ ζπλόληεο κε, ζώζαηε δένκαη. 

 

Σπλειζόληεο ηνὺο ἄζινπο, ηνὺο ἱεξνὺο κέιςσκελ, Λάκπξνπ 

Θενδώξνπ ζὺλ Ἄιιῳ, θαὶ ηὰ παιαίζκαηα, θαὶ ηὴλ ἀγρόλελ ηε, δηὰ 

Χξηζηνῦ ἥλπεξ πίζηεη, θαὶ ραξᾷ ὑπέκεηλαλ, νὕο καθαξίζσκελ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡο Θενῦ Σε Μεηέξα, ἐθδπζσπῶ Ἄρξαληε, ἐμ ἀζζελεηῶλ κνπ 

ηνῦ πιήζνπο, θαὶ ηῶλ θαθώζεσλ, θαὶ πάζεο ζιίςεσο, θαὶ ἐμ ἐρζξῶλ 

πνιππιόθσλ, ηῶλ πνιεκνπκέλσλ κε, ῥῦζαη θαὶ ζῶζόλ κε. 

 

Λπηξώζαζζε, ἡκᾶο θηλδύλσλ, ὦ Ἀζινθόξνη, ὅηη ἅπαληεο πξὸο 

ὑκᾶο ἀεὶ θαηαθεύγνκελ, ὡο ἄῤῥεθηνλ ηεῖρνο θαὶ πξνζηαζίαλ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ, Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Σὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Πξνζηάηαη ζεξκνὶ ηῆο πόιεσο ἐδείρζεηε, ζνθνὶ Βξαρσξίνπ, 

ἐθ πάζεο πεξηζηάζεσο, θαὶ δεηλῶλ αἱξέζεσλ, θαὶ πνιέκσλ ηαύηελ 

θπιάηηνληεο, ἥηηο ηηκῶζα ἡκῶλ, ηὰ ιείςαλα ραίξεη θαὶ ἀγάιιιεηαη. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Πάζεο βιάβεο ηνῦ δξάθνληνο, Μάξηπξεο ἀήηηεηνη ἡκῶλ 

ῥύζαζζε, ηὰο ςπράο ηε θαὶ ηὰ ζώκαηα, νἱ αὐηνῦ ὀιέζαληεο ηὴλ 

δύλακηλ. 

 

Ὡο πξνζηάηαο θαὶ θύιαθαο, πίζηεσο ἡκῶλ ηῆο ἀκώκνπ Ἅγηνη, 

δπζσπνῦκελ ἐθιπηξώζαζζε, πάζεο ἡκᾶο πιάλεο θαὶ αἱξέζεσο. 

 

Μαξηπξίνπ εὐώδε ηε, ἄλζε ζὺλ ηέξῳ Λάκπξε Θεόδσξε, 

Παξαδείζνπ ηῶλ ἀλζέσλ ηε, θαὶ ἡκᾶο ηξπθᾶλ θαηαμηώζαηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀξεηῶλ ηὸ θεθάιαηνλ, Παλαγία Γέζπνηλα Σύ κε θάιιπλνλ, 

ἀξεηαῖο Σῇ ζείᾳ ράξηηη, ηὸλ ῥεξππσκέλνλ ἐλ ηνῖο πηαίζκαζηλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ῥώκελ θξαηαηάλ, κνὶ δσξήζαηε παλεύθεκνη, ἐμ ἀῤῥσζηίαο 

θαὶ παζῶλ ηῆο ζαξθόο, θαὶ ἀληάησλ κε ἐθ λόζσλ ἐθιπηξνύκελνη. 

 

Τίο ἡκᾶο ζεξκῶο, Ἀζιεηαὶ ἐπεθαιέζαην, θαὶ νὐθ ἠθνύζζε ἀθ’ 

ἡκῶλ ηαρύ, θαὶ δσξεκάησλ ηῶλ ζῶλ ραίξσλ ἀπέιαβε. 

 

Ὕκλνηο ηὰο ὑκῶλ, θάξαο ζηέθνληεο παλόιβηνη, ζὺλ Ἄιιῳ 

Λάκπξε θαὶ Θεόδσξε, ἡκᾶο αἰηνῦκελ ράξηλ πᾶζη θαηαπέκςαηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῦζαί κε Ἁγλή, ἡδνλῶλ ἐμ ἀθαζάξησλ ηε, ηὸ θαζαξὸλ 

Χξηζηνῦ παιάηηνλ, θαὶ θαζνξᾶλ κε ηῆο κνξθῆο Αὐηνῦ ἀμίσζνλ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἁπάλησλ ηε, ηῶλ βξνηῶλ ὑπάξρνληεο, ἰαηξνὶ ὦ Ἀζινθόξνη 

Κπξίνπ· ἐθ γὰξ ςπρῆο ἀζπκίαλ θαὶ δάιελ, θαὶ ἐθ ηῆο βιάβεο θξελῶλ 

πάληαο ζώδεηε, καγείαο ῥύεζζε πηθξᾶο, δαηκνλῶληάο ηε Πλεύκαηνο 

ράξηηη. 
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Σπλόληεο νὖλ, ηῷ Χξηζηῷ καθάξηνη, κὴ θεηδόκελνη πιεζὺλ 

ηῶλ βαζάλσλ, ηὰο θπιαθάο, πεῖλαλ δίςαλ θαθώζεηο, θαὶ δη’ ἀγρόλεο 

ηὸλ ἄδηθνλ ζάλαηνλ· δηόπεξ θαὶ παξὰ Χξηζηνῦ, ράξηλ ζρόληεο ἰᾶζζαη 

ηνὺο πάζρνληαο. 

 

Σπλδξάκεηε, ηῷ λαῷ νἱ ἄῤῥσζηνη, ηῶλ Ἁγίσλ Βξαρσξίνπ ἐλ 

πόιεη, νἱ ραιεπνῖο ἀληάηνηο ἐλ λόζνηο, θαὶ πνιπρξόληα πάζε νἱ 

θέξνληεο· βξαβεύνπζηλ θαὶ γὰξ ὑκῖλ, ηὴλ ὑγείαλ νἱ Ἅγηνη Μάξηπξεο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡο πάλησλ, ἁκαξησιῶλ δηόξζσζηλ, ηὴλ Ἁγλὴλ 

ἐθδπζσπήζσκελ πάληεο, νἱ ἐλ αἰζρξνῖο βπζηζκέλνη ηνῖο ἔξγνηο, νἱ 

ςεπδνξθίᾳ θινπῇ ηε θαὶ βιάζθεκνη, πξνπάλησλ δὲ νἱ βδειπξᾷ, 

θηιαξγύξῳ ηε λόζῳ ηνῦ ζῶζαη ἡκᾶο. 

 

Λπηξώζαζζε, ἡκᾶο θηλδύλσλ ὦ Ἀζινθόξνη, ὅηη ἅπαληεο πξὸο 

ὑκᾶο ἀεὶ θαηαθεύγνκελ, ὡο ἄῤῥεθηνλ ηεῖρνο θαὶ πξνζηαζίαλ. 

 

Ἄρξαληε ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ᾿ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Πξνζηαζία ηῶλ ἐλ Βξαρσξίῳ ὑπάξρνληεο, θαὶ ἁπάλησλ ηῶλ 

πηζηῶλ ἀεὶ ἡ ἀληίιεςηο, Λάκπξε κάθαξ ζὺλ Θενδώξῳ θαὶ ηέξῳ νἱ 

ζνθνί· δηὸ ῥύζαζζε δεηλῶλ ἡκᾶο, πνιέκσλ ἅκα πεηξαζκῶλ, θαὶ 

παζῶλ θαὶ αἱξέζεσλ, ζεηζκνῦ θαὶ ινηκνῦ ππξόο ηε, ιηκνῦ θαὶ 

αἰρκαισζίαο, ηνὺο θαηαθεύγνληαο ἀεί, ἐλ ηῇ ζθέπῃ ηῶλ ἀκάρσλ 

ὑκῶλ. 

 

Πξνθείκελνλ. Θασμαζηὸς ὁ Θεὸς ἐν ηοῖς Ἁγίοις Αὐηοῦ. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοις ηοῖς ἐν ηῇ γῇ Αὐηοῦ ἐθασμάζηωζεν ὁ Κύριος. 

Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. θα΄ 12-16). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πξνζέρεηε ἀπὸ ηῶλ 

ἀλζξώπσλ· ἐπηβαινῦζη γὰξ ἐθ’ ὑκᾶο ηὰο ρεῖξαο αὐηῶλ θαὶ δηώμνπζη, 

παξαδηδόληεο εἰο ζπλαγσγὰο θαὶ θπιαθάο, ἀγνκέλνπο ἐπὶ βαζηιεῖο 

θαὶ ἡγεκόλαο ἕλεθελ ηνῦ ὀλόκαηόο κνπ. Ἀπνβήζεηαη δὲ ὑκῖλ εἰο 
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καξηύξηνλ. Θέζζε νὖλ εἰο ηὰο θαξδίαο ὑκῶλ κὴ πξνκειεηᾶλ 

ἀπνινγεζῆλαη· ἐγὼ γὰξ δώζσ ὑκῖλ ζηόκα θαὶ ζνθίαλ, ᾗ νὐ 

δπλήζνληαη ἀληεηπεῖλ, νὐδὲ ἀληηζηῆλαη πάληεο νἱ ἀληηθείκελνη ὑκῖλ. 

Παξαδνζήζεζζε δὲ θαὶ ὑπὸ γνλέσλ θαὶ ἀδειθῶλ θαὶ θίισλ θαὶ 

ζαλαηώζνπζηλ ἐμ ὑκῶλ θαὶ ἔζεζζε κηζνύκελνη ὐπὸ πάλησλ δηὰ ηὸ 

ὄλνκά κνπ θαὶ ζξὶμ ἐθ ηῆο θεθαιῆο ὑκῶλ νὐ κὴ ἀπόιεηαη. λ ηῇ 

ὑπνκνλῇ ὑκῶλ θηήζαζζε ηὰο ςπρὰο ἡκῶλ. 

 

Γόμα. Ταῖο ηῶλ Ἀζινθόξσλ…Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

 

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

με, ὁ Θεός… 

Μὴ ἐγθαηαιείπεηε, ὦ Ἀζινθόξνη Κπξίνπ, ἡκᾶο ηνὺο 

πξνζπίπηνληαο, πίζηεη ηῇ Δἰθόλη ὑκῶλ θαὶ θξάδνληαο, ἐθ δεηλῶλ 

ῥύζαζζε, ραιεπῶλ ηε λόζσλ, πεηξαζκῶλ παζῶλ καγείαο ηε, θαὶ ἐθ 

δαηκόλσλ ηε, ηνὺο ἐλνρινπκέλνπο θαὶ ἅπαληαο, ἡκᾶο ηνὺο 

ἁκαξηάλνληαο, θαὶ πεζεῖλ εἰο θόιαζηλ κέιινληαο. Φίινη ηνῦ Κπξίνπ, 

νἱ δόμεο ἐληξπθῶληεο ηῆο Αὐηνῦ, ζσζῆλαη πάληαο πξεζβεύζαηε, 

ὑκᾶο ηνὺο καθαξίδνληαο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τνὺο Χξηζηνῦ Ἀζινθόξνπο, νἱ ἐλ γῇ Βξαρσξίνπ, 

δεῦηε  ηηκήζσκελ λῦλ· θξνπξνῦζη γὰξ ηὴλ πόιηλ, ἡκῶλ ἐρζξῶλ ἐθ 

πάλησλ, θαὶ Χξηζηῷ ἐθβνήζσκελ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο 

εὐινγεηὸο εἶ. 

 

λ λπθηὶ ἐλ ἡκέξᾳ, ἐλ ζαιάζζῃ ἀέξη νἱ ἐλ ἐξήκῳ ζνθνί, ἐλ 

πόιεη ἤ ἐλ ηόπῳ, παληὶ θξνπξεῖηε πάληαο, ηνὺο Χξηζηῷ 

ἀλαθξάδνληαο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ῥσκαιένη ὁπιῖηαη, ληθεηαὶ ἁκαξηίαο ἀλαδεηρζέληεο ζνθνί, 

πιαλώκελόλ κε πιάλῃ, ἀεὶ ὑπὸ ηνῦ πιάλνπ, ζεξαπεύζαηε ςάιινληα· 

ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ἀεηπάξζελε Κόξε, ἡ δηπινῦλ ἐλ ηαῖο θύζεζη ὑπνζηάζεη κηᾷ, 

ηεθνῦζα ηὸλ Σσηῆξα· δηό Σε Θενηόθνλ, θαηαγγέινκελ ςάιινληεο· 

εὐινγεκέλε Σὺ εἶ, Ἁγλὴ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Παξακπζία, ἀπειπηζκέλσλ θαλέληαο, γεξαιέσλ ἰζρύο, ὦ 

Ἀζινθόξνη· ὅζελ θαηὰ ρξένο, ὑκᾶο ἀεὶ ηηκῶκελ. 

 

Οἱ λενγλῶλ ηε, θαὶ λεπίσλ πξνζηᾶηαη, ὀξθαλῶλ νἱ 

πξναζπηζηαί ρεξῶλ ηε, Μάξηπξεο Κπξίνπ, ὑκλεῖζζε εἰο αἰῶλαο. 

 

Σὺλ ηῷ ηέξῳ, Θεόδσξόλ ηε θαὶ Λάκπξνλ, ηνὺο ἡκῶλ 

πξεζβεπηὰο πξὸο ηὸλ Γεζπόηελ, ὕκλνηο θαηὰ ρξένο, γεξαίξσκελ 

ἀπαύζησο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τίο ἀξηζκήζεη, ηὰ Σὰ ἐιέε Παξζέλε, ὅηη πάληαο ζώδεηο ἐθ 

θηλδύλσλ· ὅζελ Σὲ ὑκλνῦκελ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

ιόθσηνη λῦλ ὄληεο, θσηίδεηε ηνὺο πίζηεη, ὑκῶλ αἰλνῦληαο 

ηνὺο πόλνπο θαὶ ζαύκαηα, θσηὶ Τξηάδνο ηῆο ζείαο, ὦ παλζεβάζκηνη. 

 

Λαὸο ηνῦ Βξαρσξίνπ, ἅκα Αἰησιίαο, θαὶ ηῆο ιιάδνο 

θξνπξνὺο ὑκᾶο θέθηεηαη, ζὺλ Ἄιιῳ Λάκπξε ζεόθξνλ, ζεῖε 

Θεόδσξε. 

 

Οἱ δῆκνη ηῶλ Ἁγίσλ, πάλησλ θαὶ Ἀγγέισλ, ὑκᾶο ζπλερνῦζηλ 

ἔλδνμνη Μάξηπξεο· ἡκῶλ ηε ὅζελ αἰηνῦκελ κὴ ἐπηιάιεζζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

πέξηηκε Παξζέλε, Ἁγία Θενηόθε, ἡ ηὸλ Θεὸλ Σὺ ἀζπόξσο 

θπήζαζα, Αὐηὸλ δπζώπεη ζσζῆλαη, πάληαο ηνὺο δνύινπο Σνπ. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ, θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 
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ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβείκ, θαὶ ἐλδνμνηέξαλ, ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Γεῦηε ηῆο Τξηάδνο ηνὺο ιαηξεπηάο, θαὶ παζῶλ ηῶλ λόζσλ θαὶ 

δαηκόλσλ θπγαδεπηάο, θξνπξνύο ηε ξζνδόμσλ, Θεόδσξνλ ζὺλ 

Ἄιιῳ, θαὶ Λάκπξνλ θαηὰ ρξένο, πάληεο ηηκήζσκελ. 

 

Γεῦηε ηὴλ Δἰθόλα ηὴλ ἱεξάλ, ηῶλ ζεπηῶλ Μαξηύξσλ, 

ἀζπαζόκεζα εὐιαβῶο· βξύνπζηλ γὰξ ράξηλ, καξαίλνπζηλ ηὰ πάζε, 

ςπρὰο θσηαγσγνῦζηλ, ράξηηη Πλεύκαηνο. 

 

Τίο ἐλ ηῷ λαῷ ἡκῶλ ὦ ζνθνί, εἰζειζὼλ ἐλ πίζηεη, θαὶ νὐθ 

ἔιαβελ ηὸ αὐηνῦ, δῶξνλ κεγαιύλσλ, ὑκῶλ ηὴλ πξνζηαζίαλ, 

Θεόδσξε ζὺλ Ἄιιῳ, Λάκπξε παλεύθεκνη. 

 

Οἱ ἐλ λόζνηο ἅπαληεο ἀδειθνί, ἀληάηνηο ὄληεο, ηῶλ ζσκάησλ 

θαὶ ηῶλ ςπρῶλ, ἐθ πηθξᾶο καγείαο, δαηκόλσλ ἐπεξείαο, πνζὶ ηῶλ 

Ἀζινθόξσλ, δεῦηε πξνζπέζσκελ. 

 

Θήθελ ηῶλ Λεηςάλσλ ηῶλ Ἀζιεηῶλ, δεῦηε πξνζθπλνῦληεο, 

ἐθβνήζσκελ πξὸο απηνύο· θπιάμαηε ηὴλ πίζηηλ, ἡκῶλ ηῶλ 

ξζνδόμσλ, αἱξέζεσλ ἐθ πάλησλ, Ἅγηνη ἄηξσηνλ. 

 

Μάξηπξεο παλέλδνμνη ηνῦ Χξηζηνῦ, νἱ ηνῦ δηαβόινπ, 

θαηαξγήζαληεο ηὴλ ἰζρύλ, ῥύζαζζε πνιέκσλ, ἡκᾶο ἐπεξρνκέλσλ, 

εἰξήλελ νἰθνπκέλῃ, πᾶζη βξαβεύνληεο. 

 

Μάξηπξεο παλζαύκαζηνη ηνῦ Χξηζηνῦ, ῥύζαζζε θηλδύλσλ, θαὶ 

ὀξγῆο ηὸλ ιαὸλ ὑκῶλ, εὐθξάηνπο ηνὺο ἀέξαο, γῆ ηὴλ θαξπνθνξίαλ, 

δηδόληεο θαὶ ὑγείαλ πᾶζη ηνῖο θηήλεζη. 

 

Σὺλ ηνῖο Ἀζσκάηνηο, ὦ Ἀζιεηαί, θαὶ ηνῖο Ἀπνζηόινηο, θαὶ 

Πξνδξόκῳ ηῷ Βαπηηζηῇ, πᾶζη ηνῖο Ἁγίνηο, ζὺλ ηῇ Ἀεηπαξζέλῳ, 

Χξηζηὸλ ἐθδπζσπεῖηε, ζώδεζζαη ἅπαληαο. 

 



[260] 

 

 Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

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

ιέεζνλ 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 Χξηζηηαλῶλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάληεο, κεηὰ θόβνπ ἀδειθνί, θαὶ ἐλ θαηαλύμεη θαξδίαο, θαὶ 

ζπληξηβῇ ηῆο ςπρῆο, δεῦηε θαὶ πξνζπέζσκελ, ηνῖο Ἀζινθόξνηο 

Χξηζηνῦ, ἐθβνῶληεο παλόιβηνη, ἡκῶλ νἱ πξνζηάηαη, Λάκπξε ζὺλ 

ηέξῳ ηε, θαὶ Θενδώξῳ ζνθνί, ζρόληεο παῤῥεζίαλ ηῷ Κηίζηῃ, 

ἵιεσλ ἡκῖλ θαζ’ ἑθάζηελ, Τνῦηνλ ἀπεξγάδεζζαη Ἅγηνη. 

. 

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 Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 
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