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11 Ννεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ ζηνλ Άγην 

Μεγαινκάξηπξα Μελά 
 

 Ἱεξεχο: Δινγεηφο ὁ Θεφο ἠκῶλ πάληνηε, λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνχο 

αἰψλαο ηῶλ αἰψλσλ. 

 

 Ἀλαγλψζηεο: Ἀκήλ. 

 

Χαικφο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

 

Θεφο Κχξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Τῷ Ἀζινθφξσ νἱ πηζηνί ὁκνθξφλσο, δεῦηε πξνζπέζσκελ ὁκνχ 

ἐθβνῶληεο, νἱ ἁκαξηήκαζη βαξνχκελνη ζχλ δάθξπζη• ζπεῦζνλ 

παλανίδηκε, Ἀζιεηά ηνῦ Κπξίνπ, ζαῖο πξφο ηφλ νἰθηίξκνλα. ἰθεζίαηο 

ζενθξνλ, παληφο θηλδχλνπ λφζσλ ραιεπῶλ, Μελᾶ, Πακκάθαξ, 

ἁπάιιαμνλ ἅπαληαο. 

 

Δόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο 

ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

 

Τή Θενηφθσ κεηά δένπο ἐκθξφλσο, πάληεο πξνδξάκσκελ 

θξαπγάδνληεο πφζσ, Ὑπεξαγία Γέζπνηλα Παλχκλεηε, ξχζαη ηῷ 

ἐιέεη ζνπ, ἀδνθήησλ θηλδχλσλ, πάζεο πεξηζηάζεσο, θαί θνιάζεσο 

ηάρνο, θαί ηῆο παλψινπο ιχκεο Ἀγαζή, Δινγεκέλε Μαξία 

Θενλπκθε. ρξηζηηαλνο.gr 

 

Χαικόο λ΄ (50) 

Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο…. 

 

«Τφ δή πφζσ ζνί λῦλ Ἰσάλλεο ἅγηε» 

 

Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ἀξκαηειάηελ Φαξαώ. 

Ταῖο πξφο Φξηζηφλ ζνπ ἰθεζίαηο ΄γηέ, Μελᾶ παλεχθεκε, ξχζαη ἠκᾶο 

ηάρνο, ηῶλ δεηλῶλ θαί ζιίςεσλ, θαί πάζεο πεξηζηάζεσο, θαί 

λνζήκαηνο κάθαξ• ζέ γάξ πξνζηάηελ θεθηήκεζα, πξφο Θεφλ 

Παλεχθεκε ἅπαληεο. 
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Ὄιβηνο πέιεηο παξξεζίαλ θηψκελνο, πξφο ηφλ Φξηζηφλ, Ἀζιεηά• 

δψξεζαη ζνῖο δνχινηο, ηάο αἰηήζεηο ηάρηζηα. πίζηεη γάξ ζνί 

θξαπγάδνπζηλ, ἀζινθφξσλ ηφ θιένο, Μελᾶ Μαξηχξσλ ἀγιάηζκα, 

ξχζαη, ηνχο πηζηῶο εθεκνχληαο ζέ. 

 

Γφμεο ἐλζένπ Ἱεξᾶο ιακπξφηεηνο, εἰο ηά νξάληα, ἀμησζεῖο κάθαξ, 

ιάκςεη ηῶλ ἀγψλσλ ζνπ, παξαζρνπ ηνῖο ἰθέηαηο ζνπ, ηά αἰηήκαηα 

Μάξηπο, ηάο πξφο Φξηζηφλ ἰθεζίαηο ζνπ, ἔλδνμε Μελᾶ ἀμηάγαζηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ πέξ ιφγνλ ηφλ Θεφλ θπήζαζα, εινγεκέλε Ἁγλή, ἄλζνο 

δσξεκάησλ, Παξζελίαο ηέκελνο, ηνῦ νξαλνῦ πέξηεξε, παξαδείζνπ 

ηφ θάιινο, ηῶλ Ἀζσκάησλ επξέπεηα, ξχζαη ηνχο πηζηῶο 

πξνζθπλνῦληαο ζέ. 

 

Ὠδή γ΄. Οξαλίαο ἁςίδνο. 

Παξνμχλαο ἀκέηξσο, ηφλ Λπηξσηήλ ἔλδνμε, πξάμεζη κπξίνηο, θαί 

θαθνπξγήκαζη, λῦλ πεξηπέπησθα, δεηλνῖο παληνίνηο ὁ ηάιαο, ἐμ ὧλ 

κέ ἁπάιιαμνλ ηαῖο ἰθεζίαηο ζνπ. 

 

 Θεφο ζέ Πακκάθαξ, ηῶλ Ἀζιεηῶλ θαχρεκα, ἔδεημελ ἐλ θφζκσ 

πξνζηάηελ, ηῶλ εθεκνχλησλ ζέ. Γηφ νἰθηείξεζνλ, ηαῖο πξφο 

Φξηζηφλ ζνπ πξεζβείαηο, ηνχο πηζηῶο ηηκψληαο ζέ, Μελᾶ ζαπκάζηε. 

 

Θαπκαζίσλ ζέ κάθαξ, πεξθπῶλ ἔλδνμε, γλφληεο αηνπξγφλ ζέ 

ζενθξνλ. πάληεο νἰφκεζα, πινπηεῖλ ζέ ΄γηέ, πξφο ηφλ Φξηζηφλ 

παξξεζίαλ, ὄλ ἠκίλ ἰιέσζαη, Μελᾶ ἀνίδηκε. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὡο παλάκσκνο Μήηεξ, ηνῦ πνηεηνῦ ΄ρξαληε, ὡο ἁγησηέξα ἁπάλησλ, 

ηῶλ ἄλσ Γέζπνηλα, ὡο πάλησλ ΄λαζζα, Δινγεκέλε Μαξία, ξχζαη 

ηνχο κλνῦληαο ζέ, ἀεηκαθάξηζηε. 

 

Ὠδή δ΄. Σύ κνπ Ἰζρύο Κύξηε. 

Σχ κέ ἀεί, ΄γηέ, ηῶλ πεξηζηάζεσλ, ζχ θηλδχλσλ, ζχ θαί ηῆο 

θνιάζεσο, παληφο θαθνῦ θαί ηῶλ δπζρεξῶλ, ηαῖο πξφο ηφλ 

Γεζπφηελ, ἁπάιιαηηε ἰθεζίαηο ζνπ, Μαξηχξσλ ἡ ιακπξφηεο, 

ξζνδφμσλ ηφ θιένο, παξαζρσλ ηά αἰηήκαηα ηάρηζηα. 
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ινζρεξῶο, ἐπί ηήλ ζήλ Παλανίδηκε, ζείαλ ζθέπελ, ζπεχδσ ὁ 

παλάζσηνο, θξάδσλ ζεξκῶο Μάξηπο ηνῦ Φξηζηνῦ, ξχζαη κέ ἀλνίαο, 

θαί ηῆο δεηλῆο πεξηζηάζεσο, Μελᾶ πηζηῶλ πξνζηάηα, ηαῖο ιηηαῖο 

πξφο Φξηζηφλ ζνπ• ζέ γάξ ἔρσ ζεξκφλ ἀληηιήπηνξα. 

 

Ἴλα πηζηῶο, ζέ ἀλπκλῶ Πακκαθάξηζηε, κεηά πφζνπ, Ἀζιεηῶλ ηφ 

θαχρεκα, θαί πᾶο πηζηῶο ζέ ἀλεπθεκή, παξαζρνπ ἀμίσο, ἠκίλ ηφλ 

ἔιενλ ἄλσζελ πινπηεῖο γάξ παξξεζίαλ, πξφο Θεφλ νἴα Μάξηπο, 

ὀξζνδφμσλ ηφ θιένο ζενιεπηε. 

 

Θενηνθίνλ 

Νφεο Ἁγλή, ηῶλ Ἀζσκάησλ ζηξαηεχκαηα, ηῶλ ἄυισλ, ηάγκαηα θαί 

ἀπαζαη, ηῶλ νξαλῶλ ηάμεηο ἀγαζή, ζέ κλνινγνχζηλ, ὡο Βαζηιίδα 

νξάληνλ, κέζ? ὧλ πάζα ἡ θηίζηο, πξνζθπλεῖ ζέ Κπξία, ηῷ ἐιέεη ζνπ 

πάληαο νἰθηείξεζνλ. 

 

Ὠδή ἐ΄. Ἴλα ηί κέ ἀπώζσ. 

Ὑπέξ ἥιηνλ κάθαξ, ἔιακςαο ἐλ θφζκσ ἀθηίζη ηῶλ ἔξγσλ ζνπ, θαί 

ζαπκάησλ ὄλησο, ηαῖο ἑιιάκςεζη πιείζηνπο ἐιάκπξπλαο. Γηφ πάληεο 

πφζσ, ζέ εθεκνῦκελ Θενθήξπμ, ηαῖο ιηηαίο ζνπ Μελᾶ ἠκᾶο 

θψηηζνλ. 

 

Νῦλ ζέ πίζηεη θαί πφζσ, πάληεο εθεκνῦκελ, Μελᾶ ἀμηάγαζηε, ηαῖο 

πξφο ηφλ Γεζπφηελ, ἱεξαῖο κεζηηείαηο ζνπ ἔλδνμε, ξχζαη ηῶλ 

θηλδχλσλ, θαί ηῶλ ἐρζίζησλ ηῆο καλίαο, ὡο πξνζηάηεο ἠκῶλ 

ἀεηζέβαζηε. 

 

Ἱιαζκφλ ηῶλ πηαηζκάησλ, θαί ηῶλ ἐλεζηψησλ θηλδχλσλ 

Παλεχθεκε, Ἀζινθφξσλ θιένο, ηνχο πηζηῶο ζέ ηηκψληαο 

ἁπάιιαμνλ, ὡο ζεξκφο πξνζηάηεο, θαί βνεζφο ηνῖο ἐλ ἀλαγθαηο, 

Ἀζιεηῶλ ὡξαηφηεο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὤ κεηξφζεε Κφξε, παλαγλέ ζενλπκθε ζενραξίησηε, ηάμεηο 

Ἀζσκάησλ, θαί Ἁγίσλ ἁπάλησλ ζπζηήκαηα, ζέ κλνινγνχζηλ, ὡο 

Βαζηιίδα ηῶλ αἰψλσλ, ηῷ ἐιέεη ζνπ νἴθηεηξνλ ἅπαληαο. 

ρξηζηηαλνο.gr 
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Ὠδή ο΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἀλχςσζνλ εζεβῶλ θξαηαίσκα, ηή ἐληεχμεη ζνπ Μελᾶ πξφο ηφλ 

Κηίζηελ ζχ γάξ ἠκῶλ ὁ πξνζηάηεο Πακκάθαξ, θαί ζέ κλνῦκελ ἐλ 

πίζηεη ζαπκάζηε, ἁπάιιαμνλ πάζαλ ἠκῶλ, ἀζπκίαλ ἐλ ηάρεη 

ἀείκλεζηε. ρξηζηηαλνο.gr 

 

Νννῦληεο ηήλ πξφο Θεφλ Παλζαχκαζηε, παξξεζίαλ Μαξηχξσλ ζνπ 

ηφ θιένο, πάληεο πηζηνί ζέ κλνῦκελ ἐθ πφζνπ, ξχζαη ἠκᾶο 

ζπκθνξῶλ θαί θαθψζεσλ, ιηηαίο ζνπ πξφο ηφλ Λπηξσηήλ, 

παξαζρσλ ηάο αἰηήζεηο ηῶλ δνχισλ ζνπ. 

 

 Νακάησλ δσνπνηῶλ ηνπ Πλεχκαηνο, ἐκπιεζζείεκελ ἐληεχμεη ζνπ 

Μάθαξ, ἴλα θαξπνχο ἀξεηῶλ ἐθβιαζηῆζαη, Μελᾶ ζενθξνλ, 

ἰζρχζσκελ ἅπαληεο, ηηκῶληέο ζνπ ηήλ ἱεξάλ, θαί ζεβάζκηνλ Μάξηπο 

ἀληίιεςηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ Πάλζεπηφο ηνπ Θενῦ Λνρεχηξηα, ἡ Παξζέλνο Θενηφθνο Μαξία, 

ηή πξφο Θεφλ ἑαπηῆο παξξεζία, ηῶλ δπζρεξῶλ ἁπαιιάηηεη ηνχο 

θξάδνληαο. κλνῦκελ ζέ κφλε Ἁγλή, 

Παλαγία Θενλπκθε Γέζπνηλα. 

 

Γηαζσζνλ παληφο θηλδχλνπ ηνχο εθεκνχληαο ζέ Μάξηπο, ηαῖο πξφο 

Φξηζηφλ ιηηαίο ζνπ Ἀνίδηκε, παξξεζίαλ πξφο Θεφλ θεθηεκέλνο. 

 

Ἀρξαληε εινγεκέλε Μαξία, ἰθεζίαηο Μελᾶ ηνῦ Ἀζινθφξνπ, 

νἰθηείξεζνλ ηνχο πηζηῶο ζέ κλνῦληαο. 

 

Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Πξνζηαζία ηῶλ κλνχλησλ ζέ ζενλπκθε, ἰθεζίαηο ηνῦ Ἀζινθφξνπ 

Παλάρξαληε, κή παξίδεο ηνχο πξνζθπλνῦληαο ζέ Ἁγλή, ἀιιά 

ζπεῦζνλ κφλε ἀγαζή, εἰο ηήλ ἀληίιεςηλ ἠκῶλ, ηῶλ πηζηῶο 

ἐθβνψλησλ ζνί, ηάρπλνλ Ὑπεξαγία, πξνθζαζνλ ἡ πξνζηαζία ἡ 

ἁπαιιάηηνπζα ἀεί, ηῶλ θίλδπλσλ ηνχο ηηκψληαο ζέ. 

 

Καί εζχο ηφ Πξνθείκελνλ. 

Γίθαηνο ὡο θνῖλημ ἀλζήζεη, θαί ὡζεί θέδξνο ἡ ἐλ ηῷ Ληβάλσ 

πιεζπλζήζεηαη. ρξηζηηαλνο.gr 

Σηίρνο. Πεθπηεπκέλνο ἐλ ηῷ Οἴθσ Κπξίνπ, ἐλ ηαῖο αιαῖο ηνῦ Θενῦ 

ἠκῶλ ἑμαλζήζνπζηλ. 
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Δαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Ἰσάλλελ (Κέθ. ἴε΄ Ι7-ἶο 2). 

 

Δόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. Τάίο ηνπ Ἀζινθφξνπ, 

πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἁπάιιαμνλ ηά πιήζε ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ.  

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. Ταῖο ηῆο 

Θενηφθνπ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ ἐκῶλ 

ἐγθιεκάησλ. 

 

Σηίρνο: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζνλ κέ ὁ Θεφο θαηά ηφ κέγα ἔιεφο ζνπ θαί 

θαηά ηφ πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἑμάιεηςνλ ηφ ἀλφκεκά κνπ. 

 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Τφλ πεξαζιήζαληα, ἐλ ηῷ ζηαδίσ γελλαίσο, ξζνδφμσλ ζχιινγνο, 

ἐλ ὠδαῖο θαί ἄζκαζηλ εθεκήζσκελ νὗηνο γάξ πάληνηε, ν 

δηαιείπεη, ηνῦ πξεζβεχεηλ πξφο ηφλ Κχξηνλ, ὅπσο ἄλ ιάβσκελ, ηῶλ 

ἁκαξηεκάησλ ηήλ ἄθεζηλ. Τνχησ νὔλ πξνζεξρφκελνη, πίζηεη ηέ θαί 

πφζσ πξνζείπσκελ Μάξηπο ηνῦ Κπξίνπ, Μελᾶ ἡ ηῶλ Μαξηχξσλ 

θαιινλή, πέξ ἠκῶλ κή ἐιιείπνηο ζχ, πξεζβείαο πνηνχκελνο. 

 

Ὠδή δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ. 

Σῶζνλ ηφ θιένο Ἀζινθφξσλ, ηνχο ηηκψληαο ζέ, Μελᾶ Φξηζηνῦ 

ζεξάπνλ, παξξεζίαλ γάξ ζχ πινπηεῖο πξφο ηφλ Γεζπφηελ, 

πεξηθξνπξῶλ ηνχο κέιπνληαο ηφλ Φξηζηφλ εἰο ηνχο αἰψλαο. 

 

Ἄλσ ρνξνῖο ηῶλ Ἀζσκάησλ, ηήλ πεξζεφλ κλνινγῶλ Τξηάδα, πέξ 

πάλησλ ἠκῶλ ηῶλ πίζηεη ζέ ηηκψλησλ, δπζψπεη Πακκαθάξηζηε, 

ιπηξσζῆλαη ηῶλ θηλδχλσλ. 

 

Γέλνο ηφ βξφηεηνλ ηηκᾶ ζνπ, ηήλ πεξθσηνλ θαί ἔλδνμνλ ἡκέξαλ, ἐλ 

ςίζηνηο ιακπξῶο κεηά ηῶλ Ἀζσκάησλ, Τξηάδα ηήλ πεξζεφλ, 

πξνζθπλῶλ ἀεί, ιαηξεχεηο. 

 

Θενηνθίνλ 

Ἔρεηο ὡο κήηεξ παξξεζίαλ, πξφο ηφλ Ὕςηζηνλ ηφλ ζφλ Υἱφλ 

Παξζέλε. πέξ πάλησλ ἠκῶλ δπζψπεη Παλαγία, αηνῦ ηήλ 

ἀγαζφηεηα, νἰθηεηξῆζαη ἠκᾶο πάληαο. 
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Ὠδή ἡ΄. Τόλ ἐλ Ὄξεη ἁγίσ. 

Ἱθεηεχεη Μελάο ὁ Ἀζινθφξνο, ζέ ηφλ πάλησλ Θεφλ θαί Βαζηιέα, 

πέξ ἠκῶλ ηῶλ πίζηεη θξαπγαδφλησλ ζνί• Κχξηέ ηεο δφμεο, 

νἴθηεηξνλ ηφλ θφζκνλ, ἀπείξσ ζνπ ἐιέεη. 

 

Ἀζσκάησλ αἵ ηάμεηο θαί Ἁγίσλ, δπζσπνχζη Φξηζηφλ ηφλ Βαζηιέα, 

πέξ ἠκῶλ ηῶλ πίζηεη θξαπγαδφλησλ ζνί. Κχξηέ ηεο δφμεο, 

νἴθηεηξνλ ηφλ θφζκνλ, ἀπείξσ ζνπ ἐιέεη. 

 

Σέ κλνχζηλ νξάληαη ρνξεῖαη, ηφλ Παληάλαθηα ὡο Κχξηφλ ηεο 

δφμεο, ζχλ ηῷ Μήλα Μαξηχξσλ ἀγιατζκαηί ὤ Τξηάο Ἁγία, θξνχξεη 

ἠκᾶο πάληαο, ηῷ ζείσ ζνπ ἐιέεη. ρξηζηηαλνο.gr 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἇπαλ ρεῖινο, πλνή θαί πάζα Κηίζηο, ἀλπκλεῖ ζέ ηήλ ὄλησο, 

Θενηφθνλ, πεξθπῶο θπήζαζαλ ηφλ Κχξηνλ, ηφλ Θεφλ ηῶλ ὅισλ, ὤ 

ιαηξεχεη Κηίζηο, εἰο πάληαο ηνχο αἰψλαο. 

 

Ὠδή ζ΄. Ἐμέζηε ἐπί ηνύησ. 

Τφλ πάλησλ Βαζηιέα θαί θξαηαηφλ, ἱθεηεχσλ κή παχζε ἀνίδηκε, 

ἐθδπζσπῶλ, πέξ ηῶλ ηηκψλησλ ζέ ἐθηελῶο, Μάξηπο Μελᾶ 

ζεφπλεπζηε, θαί ἐθδερνκέλσλ ἀεί πηζηῶο, ἀληίιεςηλ ηήλ ζείαλ, ηήλ 

ζήλ Φξηζηνῦ ζεξάπνλ, θαί εθξνζχλελ, θαί αἰψληαλ ἀπνιχηξσζηλ. 

(Γίο) 

 

Θεφηεο ἑληαία ἡ θνβεξά, Τξηζππφζηαηε Κχξηε ΄λαξρε, κφλε Θεέ, 

Ὕςηζηε Παληάξρα Πακβαζηιεχ, ζέ ιηηαλεχεη θξάηηζηε, ἅπαζα ἡ 

Κηίζηο ὡο πιαζηνπξγφλ, Μελᾶο ηέ ὁ γελλαῖνο, ζχλ πάζη ηνῖο Ἁγίνηο, 

θαί Ἀζσκάησλ ηνῖο ζηξαηεχκαζη. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὤ Παλαγλέ Μαξία Μῆηεξ Θενῦ, Σεξαθείκ ἀλσηέξα Θενλπκθε, θαί 

Φεξνπβείκ, πάζεο νξαλίνπ ηέ ζηξαηηᾶο ζέ δπζσπεῖ Παλάρξαληε, 

κεηά ηῶλ Μαξηχξσλ ὁ Πακθαήο, Μελᾶο ὁ Ἀζινθφξνο, νἰθηείξεζνλ 

ηφλ πίζηεη, ζπλζέληα ηάδε ηά ἐθχκληα. 

 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζέ ηήλ Θενηφθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακψκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἠκῶλ. Τήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβίκ θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 
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Σεξαθίκ, ηήλ ἀδηαθζφξσο Θεφλ Λφγνλ ηεθνῦζαλ ηήλ ὄλησο 

Θενηφθνλ ζέ κεγαιχλνκελ. 

 

Φαίξνηο ξζνδφμσλ ἡ θαιινλή, ραίξνηο δησρζέλησλ, θαηαθχγηνλ 

ἰζρπξφλ, ραίξνηο ηῶλ ἐλ ζιίςεη, θαί ηῶλ ἐλ ἐμνξία, Πξνθφπηε 

Θενθξνλ, ηφ παξακχζηνλ. 

 

Θαπκαζίσλ πάλησλ ζέ ὁ Φξηζηφο, ἀλέδεημε Μάξηπο, θαί ηεξάησλ 

πεξθπῶλ, αηνπξγφλ ἐλ πίζηεη, ἠκᾶο ηνπο ζέ ηηκψληαο, παληφο 

θηλδχλνπ ζῶδε, Μελᾶ παλέλδνμε. 

 

Μελᾶλ ηφλ Ἀζινθφξνλ, ζχλ ηῷ ζεπηῶ, ζείσ Βηθεληίσ, θαί ηφλ 

Βίθησξα ἐλ ηαπηῶ, ηῆο ξζνδνμίαο, ηνχο ηξεῖο ιακπξνχο θσζηήξαο, 

θαί ηῶλ Μαξηχξσλ θιένο, ὕκλνηο ηηκήζσκελ. 

 

Μή παχζε δεφκελνο Ἀζιεηά, ηνῦ Θενῦ ηῶλ ὅισλ, πέξ πάλησλ ηῶλ 

εζεβῶο, ζέ καθαξηδφλησλ, ὡο Μάξηπξα Κπξίνπ, ὡο ἔρσλ 

παξξεζίαλ, Μελᾶ παλζαχκαζηε. 

 

Τνχο κέη΄ ειαβείαο ηήλ ἱεξάλ, Δἰθφλα ζνπ Μάξηπο, πξνζθπλνῦληαο 

ζαῖο πξφο Θεφλ, ἱεξαῖο πξεζβείαηο, θξνπξῶλ κή δηαιείπεο, ηῶλ 

Ἀζινθφξσλ θιένο, Μελᾶ ηξηζφιβηε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξφδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηφισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο κεηά ηῆο Θενηφθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηφ ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

 

Τφ Τξηζάγηνλ… 

 

Τξνπάξηνλ. Ἦρνο δ΄. 

Ὡο ηῶλ Ἀζσκάησλ ζπλφκηινλ, θαί ηῶλ Ἀζινθφξσλ ὁκφζθελνλ, 

ζπλειζφληεο ἐλ πίζηεη. Μελᾶ, εθεκνῦκελ ζέ, εἰξήλελ ηῷ Κφζκσ 

αἰηνχκελνη, θαί ηαῖο ςπραῖο ἠκῶλ ηφ κέγα ἔιενο. 

 

Τφ παξφλ Ἀπνιπηίθηνλ δηά ηνχο ηξεῖο Μάξηπξαο. 
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Ἦρνο δ΄. Ταρύ πξνθαηάιαβε. 

Τξηζάξηζκνλ ζχλζεκα, ηῶλ ἀζινθφξσλ Φξηζηνῦ, κλήζσκελ 

ἄζκαζη, ραξηζηεξίνηο πηζηνί, Μελᾶλ ηφλ ἀνίδηκνλ, Βίθησξα ηφλ 

γελλαῖνλ, θαί Βηθέληηνλ ζεῖνλ, πιάλελ ηήλ ηῶλ εἰδψισλ, 

θαηαξγήζαληαο πίζηεη. Αηῶλ ηαῖο ἰθεζίαηο, Φξηζηέ ὁ Θεφο, ζῶζνλ 

ηάο ςπρᾶο ἠκῶλ. 

 

40 Κχξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο, β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ Σέ Νεθξόλ. 

Πάλησλ πξνζδξακφλησλ Ἀζιεηά, πίζηεη ηή ζεξκή ἀληηιήςεη, ηῆο 

πξνζηαζίαο ζνπ, Ἀζινθφξε ἔλδνμε, Μελᾶ ζαπκάζηε, πξνζηαηεχεηο 

δσξνχκελνο, αἰηήκαηα ηάρνο, ηαῖο πξφο ηφλ νἰθηίξκνλα, ιηηαίο ζνπ 

ἔλδνμε. Ὅζελ δπζσπνῦκελ ζέ Μάθαξ, νἴθηεηξνλ ἠκᾶο ἱθεηεχσλ, 

Θεφλ ηφλ Παληάλαθηα ἀνίδηκε. 

 

Γέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη 

ἠκᾶο, ἀπφ πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

 

Τήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θχιαμνλ 

κέ πφ ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

 

Δί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


