
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ  ΚΑΝΩΝ

ΕΙΣ  ΤΟΝ  ΑΓΙΟΝ  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ 
ΚΑΙ  ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ

Ποίημα ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, λέγομεν τὸν ΡΜΒ΄ 
(142) ψαλμόν·

Κύ ριε, εἰσ ά κου σον τῆς προσ ευ χῆς μου, ἐ νώ τι- 
 σαι τὴν δέ η σίν μου ἐν τῇ ἀ λη θείᾳ σου, εἰσ-

ά κου σόν μου ἐν τῇ δι και ο σύ νῃ σου.
Καὶ μὴ εἰσ έλ θῃς εἰς κρί σιν με τὰ τοῦ δού λου 

σου, ὅ τι οὐ δι και ω θή σε ται ἐ νώ πι όν σου πᾶς ζῶν.
Ὅ τι κα τε δί ω ξεν ὁ ἐ χθρὸς τὴν ψυ χήν μου· ἐ τα-

πεί νω σεν εἰς γῆν τὴν ζω ήν μου.
Ἐ κά θι σέ με ἐν σκο τει νοῖς, ὡς νε κροὺς αἰ ῶ νος, 

καὶ ἠ κη δί α σεν ἐπ’ ἐ μὲ τὸ πνεῦ μά μου, ἐν ἐ μοὶ ἐ-
τα ρά χθη ἡ καρ δία μου.

Ἐ μνή σθην ἡ με ρῶν ἀρ χαί ων, ἐ με λέ τη σα ἐν πᾶ-
σι τοῖς ἔρ γοις σου, ἐν ποι ή μα σι τῶν χει ρῶν σου 
ἐ με λέ των.

Δι ε πέ τα σα πρὸς σὲ τὰς χεῖ ράς μου· ἡ ψυ χή 
μου ὡς γῆ ἄ νυ δρός σοι. Τα χὺ εἰσ ά κου σόν μου, 
Κύ ριε, ἐξ έ λι πε τὸ πνεῦ μά μου.
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Μὴ ἀ πο στρέ ψῃς τὸ πρόσ ω πόν σου ἀπ’ ἐ μοῦ, 
καὶ ὁ μοι ω θή σο μαι τοῖς κα τα βαί νου σιν εἰς λάκ κον.

Ἀ κου στὸν ποί η σόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔ λε ός σου, 
ὅ τι ἐ πὶ σοὶ ἤλ πι σα.

Γνώ ρι σόν μοι, Κύ ριε, ὁ δὸν ἐν ᾗ πο ρεύ σο μαι, 
ὅ τι πρὸς σὲ ἦ ρα τὴν ψυ χήν μου.

Ἐ ξε λοῦ με ἐκ τῶν ἐ χθρῶν μου, Κύ ριε, πρὸς σὲ 
κα τέ φυ γον· δί δα ξόν με τοῦ ποι εῖν τὸ θέ λη μά σου, 
ὅ τι σὺ εἶ ὁ Θε ός μου.

Τὸ Πνεῦ μά σου τὸ ἀ γα θὸν ὁ δη γή σει με ἐν γῇ 
εὐ θείᾳ· ἕν ε κεν τοῦ ὀ νό μα τός σου, Κύ ριε, ζή σεις με.

Ἐν τῇ δι και ο σύ νῃ σου, ἐξ ά ξεις ἐκ θλί ψε ως τὴν 
ψυ χήν μου, καὶ ἐν τῷ ἐ λέ ει σου ἐξ ο λο θρεύ σεις 
τοὺς ἐ χθρούς μου, καὶ ἀ πο λεῖς πάν τας τοὺς θλί-
βον τας τὴν ψυ χήν μου, ὅ τι ἐ γὼ δοῦ λός σού εἰ μι.

Μεθ’ ὃν τὸ Θεὸς Κύριος καὶ τὰ ἑξῆς Τροπάρια.

Ἦχος δ .́  Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Τοῦ Χα ρα λάμ πους τῷ Ναῷ νῦν προσ δρά μω-
μεν, καὶ τῇ εἰ κό νι τῇ αὐ τοῦ προσ κυ νή σω μεν, 

ἐκ κα τω δύ νου κρά ζον τες καρ δί ας αὐ τῷ· πρό φθα-
σον καὶ λύ τρω σαι, τῆς πα ρού σης ἀ νάγ κης, τά χυ-
νον καὶ κό πα σον, τοῦ παν ώ λους τὴν θραῦ σιν, ταῖς 
πρὸς Χρι στὸν εὐ χαῖς σου ἀ θλη τά, ἵ να σε πάν τες 
ἀ εὶ μα κα ρί ζω μεν.
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Δόξα Πατρί.  Τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Τῇ Θε ο τό κῳ ἐκ τε νῶς νῦν προσ δρά μω μεν, ἁ-
μαρ τω λοὶ καὶ τα πει νοὶ καὶ προσ πέ σω μεν, ἐν 

με τα νοίᾳ κρά ζον τες ἐκ βά θους ψυ χῆς· Δέ σποι να 
βο ή θη σον, ἐφ’ ἡ μῖν σπλαγ χνι σθεῖ σα· σπεῦ σον ἀ-
πολ λύ με θα, ὑ πὸ πλή θους πται σμά των· μὴ ἀ πο-
στρέ ψῃς σοὺς δού λους κε νούς· σὲ γὰρ καὶ μό νην 
ἐλ πί δα κε κτή με θα.

Εἶτα τὸν Ν΄ ψαλμόν·
Ὅ ταν ἐξ ἁ μαρ τι ῶν μας ἔρ θη παι δα γω γι κὴ ὀρ γὴ Θεοῦ 

(ἐ πι δη μία ἀρ ρώ στι ας καὶ θα να τι κὸ στοὺς ἀν θρώ πους ἢ στὰ ζῶα).

Ε᾿λέ η σόν με ὁ Θε ός, κα τὰ τὸ μέ γα ἔ λε ός σου,  
  καὶ κα τὰ τὸ πλῆ θος τῶν οἰ κτιρ μῶν σου, ἐξ-

ά λει ψον τὸ ἀ νό μη μά μου.
Ἐ πὶ πλεῖ ον πλῦ νόν με ἀ πὸ τῆς ἀ νο μί ας μου, 

καὶ ἀ πὸ τῆς ἁ μαρ τί ας μου κα θά ρι σόν με.
Ὅ τι τὴν ἀ νο μί αν μου ἐ γὼ γι νώ σκω, καὶ ἡ ἁ-

μαρ τία μου ἐ νώ πι όν μού ἐ στι διὰ παν τός.
Σοὶ μό νῳ ἥ μαρ τον, καὶ τὸ πο νη ρὸν ἐ νώ πι όν 

σου ἐ ποί η σα, ὅ πως ἂν δι και ω θῇς ἐν τοῖς λό γοις 
σου, καὶ νι κή σῃς ἐν τῷ κρί νε σθαί σε.

Ἰ δοὺ γὰρ ἐν ἀ νο μί αις συν ε λή φθην καὶ ἐν ἁ-
μαρ τί αις ἐκ ίσ ση σέ με ἡ μή τηρ μου.

Ἰ δοὺ γὰρ ἀ λή θει αν ἠ γά πη σας· τὰ ἄ δη λα καὶ 
τὰ κρύ φια τῆς σο φί ας σου ἐ δή λω σάς μοι.
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Ῥαν τι εῖς με ὑσ σώ πῳ, καὶ κα θα ρι σθή σο μαι· 
πλυ νεῖς με, καὶ ὑ πὲρ χι ό να λευ καν θή σο μαι.

Ἀ κου τι εῖς μοι ἀ γαλ λί α σιν καὶ εὐ φρο σύ νην· ἀ-
γαλ λιά σον ται ὀ στέα τε τα πει νω μέ να.

Ἀ πό στρε ψον τὸ πρόσ ω πόν σου ἀ πὸ τῶν ἁ μαρ-
τι ῶν μου, καὶ πά σας τὰς ἀ νο μί ας μου ἐξ ά λει ψον.

Καρ δί αν κα θα ρὰν κτί σον ἐν ἐ μοί, ὁ Θε ός, καὶ 
Πνεῦ μα εὐ θὲς ἐγ καί νι σον ἐν τοῖς ἐγ κά τοις μου.

Μὴ ἀ πο ῤῥί ψῃς με ἀ πὸ τοῦ προσ ώ που σου, καὶ 
τὸ Πνεῦ μά σου τὸ Ἅ γι ον μὴ ἀν τα νέ λῃς ἀπ’ ἐ μοῦ.

Ἀ πό δος μοι τὴν ἀ γαλ λί α σιν τοῦ σω τη ρίου σου, 
καὶ Πνεύ μα τι ἡ γε μο νι κῷ στή ρι ξόν με.

Δι δά ξω ἀ νό μους τὰς ὁ δούς σου, καὶ ἀ σε βεῖς ἐ-
πὶ σὲ ἐ πι στρέ ψου σι.

Ῥῦ σαί με ἐξ αἱ μά των, ὁ Θε ός, ὁ Θε ὸς τῆς σω-
τη ρί ας μου· ἀ γαλ λιά σε ται ἡ γλῶσ σά μου τὴν δι-
και ο σύ νην σου.

Κύ ριε, τὰ χεί λη μου ἀ νοί ξεις, καὶ τὸ στό μα 
μου ἀ ναγ γε λεῖ τὴν αἴ νε σίν σου.

Ὅ τι, εἰ ἠ θέ λη σας θυ σί αν, ἔ δω κα ἄν· ὁ λο καυ-
τώ μα τα οὐκ εὐ δο κή σεις.

Θυ σία τῷ Θεῷ, πνεῦ μα συν τε τριμ μέ νον· καρ-
δί αν συν τε τριμ μέ νην καὶ τε τα πει νω μέ νην ὁ Θε ὸς 
οὐκ ἐξ ου δε νώ σει.

Ἀ γά θυ νον, Κύ ριε, ἐν τῇ εὐ δο κίᾳ σου τὴν Σι ών, 
καὶ οἰ κο δο μη θή τω τὰ τεί χη Ἱ ε ρου σα λήμ.
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Τό τε εὐ δο κή σεις θυ σί αν δι και ο σύ νης, ἀ να φο-
ρὰν καὶ ὁ λο καυ τώ μα τα.

Τό τε ἀ νοί σου σιν ἐ πὶ τὸ θυ σι α στή ρι όν σου μό-
σχους.

Καὶ εὐθὺς τὸν Κανόνα.
ᾨδὴ α.́ Ἦχος πλ. δ .́  Ἁρ μα τη λά την Φα ραώ.

Πᾶ σαν νι κῶν τα θε ρα πεί αν βλέ πον τες, καὶ 
 μη χα νὴν ἰ α τρῶν, τὸν νῦν ἐ πελ θόν τα, λοι-

μὸν τοῖς οἰ κέ ταις σου, πί στει θερ μῇ προσ τρέ χο-
μεν, τῇ ἁ γίᾳ σου σκέ πῃ, ἱε ρο μάρ τυς Χα ρά λαμ-
πες, πρό φθα σον ἡ μᾶς κιν δυ νεύ ον τας.

Κα θά περ ἄλ λος Ἀ α ρὼν Χα ρά λαμ πες, ἐν μέ - 
 σῳ στὰς τῶν νε κρῶν, καὶ τῶν τε θνε ώ των, 

τὴν φο ρὰν τὴν ἄ σχε τον, τοῦ νῦν θα νά του κό πα-
σον· προσ ευ χῶν σου δὲ Πά τερ, προσ ε νεγ κὼν τὸ 
θυ μί α μα, τὴν ὀρ γὴν Κυ ρίου κα τά παυ σον.

Παν ω λε θρί αν τὴν δει νὴν θε ώ με νος, τοῦ βρο- 
 το κτό νου λοι μοῦ, Ἱ ε ρεῦ Κυ ρίου, ἔν δο ξε 

Χα ρά λαμ πες, σπλαγ χνί σθη τι καὶ τά χυ νον, εὐ με-
νί σας τὰ σπλάγ χνα, Θεοῦ τοῦ φύ σει οἰ κτίρ μο νος, 
ἅ περ καθ’ ἡ μῶν πα ρωρ γί σα μεν.

Θεοτοκίον

Και ρὸς κα κῶν, και ρὸς ὀρ γῆς κα τέ λα βε, τοὺς 
 τα λαι πώ ρους ἡ μᾶς· ὁ λοι μὸς γὰρ πάν τας, 

χλό ην ὥσ περ ἔκ ει ρε, Μα ρία Μη τρο πάρ θε νε, δρά-
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με πρό φθα σον τά χος, καὶ τὸν Υἱ όν σου ἱ λέ ω σαι, 
ἐφ’ ἡ μῖν τοῖς ἄ με τρα πταί σα σιν.

ᾨδὴ γ .́  Οὐρανίας ἁψῖδος.

Ζω η φό ρος ἐν αὔ ραις, σῶν πρε σβει ῶν Ἅ γιε, 
 τὸν δι ε φθαρ μέ νον ἀ έ ρα λοι μοῦ ἀ πέ λα σον, ὃν 

ἀ να πνέ ον τες, τὴν γῆν οἱ ταύ την οἰ κοῦν τες, θά να-
τον ἐ πώ δυ νον τά χος λαμ βά νου σιν.

Ω῾ς τοὺς στά χυς θε ρί ζει, τὸ τμη τι κὸν δρέ πα- 
 νον, οὕ τως ὁ λοι μὸς ἐκ θε ρί ζει ἀν θρώ πους 

ἅ παν τας. Μάρ τυς Χα ρά λαμ πες, σύγ κο ψον τού-
του τὴν θραῦ σιν, καὶ θα νά του λύ τρω σαι τοὺς 
προσ φυ γόν τας σοι.

Ε᾿χω ρί σθη μεν οἴ μοι! ἀ να στρο φῆς Ἅ γιε, καὶ ἐ- 
  πι μι ξί ας ἁ πά σης ἀλ λή λων εἴρ χθη μεν, παν-

ώ λους δεί μα τι· σὺ οὖν ἐκ μέ σου ποι ή σας, τοῦ τον 
ἡ μᾶς ἕ νω σον αὖ θις πρε σβεί αις σου. 

Θε ο το κί ον

Ι῎δε Δέ σποι να κό σμου, ἴ δε λαοῦ κά κω σιν, τοῦ 
  ἀ γο ρα σθέν τος τι μίῳ Υἱοῦ σου αἵ μα τι, καὶ οἰ-

κτι ρή σα σα, τοῦ τον ὡς εὔ σπλαγ χνος Μή τηρ, τοῦ 
λοι μοῦ ἀ πάλ λα ξον τοῦ παν δα μά το ρος.

Διά σω σον ἐκ τοῦ κιν δύ νου λοι μοῦ τοῦ παν ω- 
 λε θρίου Ἱ ε ρο μάρ τυς Χρι στοῦ, ἡ μᾶς τοὺς 

προσ τρέ χον τας, τῇ σκέ πῃ σου τῇ θερ μῇ καὶ ἁ γίᾳ.
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Ε᾿πί βλε ψον ἐν εὐ με νείᾳ παν ύ μνη τε Θε ο τό κε, 
  ἐ πὶ τὴν ἐ μὴν χα λε πὴν τοῦ σώ μα τος κά κω-

σιν, καὶ ἴ α σαι τῆς ψυ χῆς μου τὸ ἄλ γος.
Εἶτα μνημονεύει ὁ Ἱερεύς, δι᾽ οὓς ἡ παράκλησις 

γίνεται, καὶ ἡμεῖς ψάλλομεν τὸ Κύριε, ἐλέησον 
τρὶς εἰς ἑκάστην δέησιν. Μετὰ τὴν ἐκφώνησιν τὸ 
ἑπόμενον Κάθισμα.

Ἦχος β .́  Πρεσβεία θερμή.

Πολ λοῖς ἐν κα κοῖς, κυ κλού με θα οἱ τά λα νες, 
 ἐν τεῦ θεν λοι μοῦ, τῷ φό βῳ συν ε χό με νοι· ἐ-

κεῖ θεν δὲ κα τε χό με νοι, συγ κλει σμῷ καὶ στε ρού-
με νοι, τῶν ἀ ναγ καί ων σὲ αἰ τοῦ μεν ἀ θλη τά, κα-
τοι κτει ρῆ σαι ἡ μᾶς κιν δυ νεύ ον τας.

ᾨδὴ δ .́  Σύ μου ἰ σχὺς Κύ ριε.

Ο῞που ἡ σή, ἐ πι σκιά ζει Χα ρά λαμ πες, θεία 
 χά ρις, καὶ σε πτόν σου ὄ νο μα, ἐ πι κα λεῖ ται 

πί στει θερ μῇ, ἐ κεῖ θεν ἡ νό σος, ἡ τοῦ λοι μοῦ ἐκ δι-
ώ κε ται· διὸ ἐκ δι ω ξά τω, καὶ νῦν τοῦ τον σὴ χά ρις, 
ἀφ’ ἡ μῶν τῶν κα λούν των σὸν ὄ νο μα.

Βλέ ψον ἡ μᾶς, κα κὰ πα θόν τας τὰ ἔ σχα τα, ἀ- 
 θλο φό ρε, καὶ ἵ λε ως φά νη θι· ἰ δοὺ γὰρ πάν τας 

ὁ νῦν λοι μός, ἀ οί κους πλα νή τας, ἀ νέ δει ξε καὶ ἀ-
πό λι δας. Θά να τος γὰρ ἐν οἴ κοις, θά να τος ἐν πλα-
τεί αις, καὶ ἐν πό λει καὶ κώ μῃ νῦν θά να τος.
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Πρὶν μὲν Δα υΐδ, βλέ πων τὸν Ἄγ γε λον κτεί- 
 νον τα, μυ ριά δας, τοῦ λαοῦ ἱ λέ ω σε, τοῦ τον 

θυ σίᾳ ἐν αἰ σθη τῇ· σὺ δὲ Ἀ θλο φό ρε, ὁ ρῶν λοι μὸν 
τὸν συγ κό πτον τα, τὰ πλή θη Χρι στω νύ μων, πρε-
σβει ῶν σου θυ σίᾳ, νο ε ρᾷ Θε ὸν ἵ λε ων ἔρ γα σαι.

Θεοτοκίον

Μῆ τερ Θεοῦ, τῶν κο πε τῶν νῦν ἐ πά κου σον, 
 καὶ τῶν θρή νων, οὕ σπερ οἱ οἰ κέ ται σου, ἐ-

πὶ νε κροῖς ποι οῦ σιν αὑ τῶν. Πτώ μα τα γὰρ τού-
των, πολ λά κις μέ νου σιν ἄ τα φα, ὀρ νέ οις καὶ θη ρί-
οις, οἴ μοι κεί με να βρῶ σις· συμ φο ρὰν τοί νυν τού-
των οἰ κτεί ρη σον.

ᾨδὴ ε.́  Ἵ να τί με ἀ πώ σω.

Ο῾ φλο γί ζων παν ώ λης, καὶ τὴν φλο γε ρὰν 
  προσ λα βό με νος ἔξ ω θεν, ὥ ραν τὴν τοῦ θέ-

ρους, Βα βυ λῶ νος ὡς κά μι νος γέ γο νεν, ἐμ πι πρῶν 
αὐ τί κα, τοὺς ὑπ’ αὐ τοῦ κα τε χο μέ νους. Ἀλ λὰ σὺ 
τοῦ τον Μάρ τυς κα τά σβε σον.

Η῾ πλη γὴ ἡ δε κά τη, νῦν τοῦ Φα ραὼ ἡ μᾶς 
  πάν τας κα τέ λα βε· νῦν ὁ ὀ λο θρεύ ων, ἐν οἰ-

κί αις ἡ μῶν πάν τας ἔκ τει νεν, Ἱ ε ρεῦ Κυ ρίου, αἷ μά 
σου δεῖ ξον τῷ Δε σπό τῃ, καὶ εὐ θὺς ἐκ δι ώ ξει τὸν 
ὄ λε θρον.
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Τὴν Χρι στοῦ θεί αν ποί μνην, ἔ θυ σεν ἐ σπά ρα ξε 
κα τε θοι νή σα το, ὁ λοι μὸς ὡς πάν θηρ· ἀλ λὰ 

σὺ πρε σβει ῶν σου Χα ρά λαμ πες, σι δη ρᾷ ἐν ῥά-
βδῳ, πά τα ξον τοῦ τον δι α τά χους, καὶ τῆς λύ μης 
αὐ τοῦ ἡ μᾶς λύ τρω σαι. 

Θεοτοκίον

Εὐ κα τά πρη στος ὕ λη, ἡ ἡ μῶν κα κία Παρ θέ νε 
 γε γέ νη ται, ἐξ ἧς συν ε τρά φη, ὁ λοι μὸς καὶ 

τοὺς πάν τας κα τέ φλε ξε· σὺ οὖν ὡς ἀΰ λου, πυ ρὸς 
δο χεῖ ον φλέ ξον ὕ λην, καὶ ὁ φλέ γων λοι μὸς συμ-
φλε χθή σε ται.

ᾨδὴ ϛ .́  Τὴν δέησιν ἐκχεῶ.

Τὴν ἄμ πε λον, τοῦ Θεοῦ τὴν εὔ καρ πον, ἐξ Αἰ-
γύ πτου ὁ Χρι στὸς ἣν με τῆ ρε, τῆς σκο τει νῆς, 

ἀ θεΐ ας καὶ πλά νης, ὡς μο νι ὸς ὁ λοι μὸς ἐν ε μή σα-
το· Χα ρά λαμ πες μάρ τυς Χρι στοῦ, τοὺς ὀ δόν τας 
αὐ τοῦ τάχει σύν τρι ψον.

Σοὶ δέ δο ται, χά ρις αὕ τη Ἅ γιε, ἐξ αι ρέ τως πα- 
 ρὰ πάν τας Ἁ γί ους, παύ ειν λοι μοῦ, παν ω λέ-

θρου τὴν νό σον. Ἀλ λὰ καὶ νῦν ταύ την ἔμ πρα κτον 
ποί η σον, δι ώ ξας τά χος τὸν λοι μόν, ἐξ ἡ μῶν τῶν 
ἐν πί στει τι μών των σε.

Ω῾ς δρά κον τα, Δα νι ὴλ δι έρ ρη ξε, Βα βυ λώ νι ον 
 τε χνά σμα τι θείῳ, οὕ τω καὶ σύ, ὦ Χα ρά-
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λαμ πες Μάρ τυς, τὸν λα ὸν τοῦ Θεοῦ λυ μαι νό με-
νον, δι άρ ρη ξον σῶν πρε σβει ῶν, τῷ φαρ μά κῳ λοι-
μὸν τὸν Αἰ γύ πτι ον. 

Θεοτοκίον

Προσ πέ σω μεν, ἀ δελ φοὶ καὶ κλαύ σω μεν, καὶ 
 Χρι στῷ με τα νο ή σω μεν πάν τες, ἀ πὸ ψυ χῆς 

καὶ καρ δί ας βο ῶν τες· Φεῖ σαι λαοῦ σου φι λάν-
θρω πε Κύ ριε, καὶ παῦ σον θραῦ σιν τοῦ λοι μοῦ, 
δρα στι καῖς τῆς Μη τρός σου δε ή σε σι.

Διά σω σον, ἐκ τοῦ κιν δύ νου λοι μοῦ τοῦ παν ω- 
 λε θρίου, Ἱ ε ρο μάρ τυς Χρι στοῦ ἡ μᾶς τοὺς 

προσ τρέ χον τας, τῇ σκέ πῃ σου τῇ θερ μῇ καὶ ἁ γίᾳ.

Α῎χραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύ - 
 τως, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα δυσ-

ώ πησον, ὡς ἔχουσα μητρικὴν παῤῥησίαν.

Ὁ Ἱερεὺς μνημονεύει ὡς συνήθως. Κοντάκιον.
Ἦχος β .́  Προστασία τῶν Χριστιανῶν.

Ι῾ε ρεῦ τοῦ Χρι στοῦ, καὶ θῦ τα ἐν νο μώ τα τε, ἀ- 
 θλη τῶν καλ λο νή, καὶ Μάρ τυς γεν ναι ό τα τε, 

ἱε ρὲ Χα ρά λαμ πες με σί τευ σον Χρι στῷ, ὅ πως ἐξ-
ά ρῃ τοῦ λοι μοῦ, τὴν βα ρυ τά την συμ φο ράν, τὴν 
ἡ μᾶς κα τα τρύ χου σαν· ἔ χεις τὰ δυσ ω ποῦν τα, τοῦ-
τον τί μια πά θη, καὶ τὸ μαρ τύ ρι ον τὸ σόν, ὃ δι’ αὐ-
τὸν χαί ρων ἤ νυ σας.
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Καὶ εὐθὺς τὸ Προκείμενον.
Τί μι ος ἐν αν τί ον Κυ ρίου ὁ θά να τος τοῦ Ὁ σίου 

αὐ τοῦ.
Στίχ. Πε φυ τευ μέ νος ἐν τῷ οἴ κῳ Κυ ρίου, ἐν ταῖς αὐ λαῖς 

τοῦ Θεοῦ ἡ μῶν ἐξ αν θή σει.

Εὐαγγέλιον ἐκ τοῦ κατὰ Ματ θαῖ ον (24, 4-8).

Εἶ πεν ὁ Κύ ρι ος τοῖς ἑ αυ τοῦ μα θη ταῖς· Βλέ πε- 
 τε μή τις ὑ μᾶς πλα νή σῃ. Πολ λοὶ γὰρ ἐ λεύ-

σον ται ἐ πὶ τῷ ὀ νό μα τί μου λέ γον τες, ἐ γώ εἰ μι ὁ 
Χρι στός, καὶ πολ λοὺς πλα νή σου σι. Μελ λή σε τε 
δὲ ἀ κού ειν πο λέ μους, καὶ ἀ κο ὰς πο λέ μων. Ὁ ρᾶ τε 
μὴ θρο εῖ σθε. Δεῖ γὰρ πάν τα γε νέ σθαι, ἀλλ’ οὔ πω 
ἐ στὶ τὸ τέ λος. Ἐ γερ θή σε ται γὰρ ἔ θνος ἐ πὶ ἔ θνος, 
καὶ βα σι λεία ἐ πὶ βα σι λεί αν. Καὶ ἔ σον ται λοι μοὶ 
καὶ λι μοί, καὶ σει σμοὶ κα τὰ τό πους. Πάν τα δὲ 
ταῦ τα ἀρ χὴ ὠ δί νων.

Ὁ χορὸς·

Δόξα Πατρί. Ἦχος β .́

Ταῖς τοῦ Ἀ θλο φό ρου πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐ ξ- 
 ά λειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Καὶ νῦν.

Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐ ξ- 
άλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.
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Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κα-
τὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Ἦχος πλ. β .́  Ὅλην ἀποθέμενοι.

Θύ την ἐν νο μώ τα τον, καὶ ἀ θλο φό ρον Κυ ρίου, 
 πο λι ὰν σε βά σμι ον, γη ρα λέ ον φρό νη μα, καὶ 

πᾶν τί μι ον, κε φα λὴν θεί αν τε, αὐ τουρ γὸν θαυ μά-
των, ἐ λα τῆ ρα παν δα μά το ρος, λοι μοῦ γι νώ σκον-
τες, σὲ ἱε ρο μάρ τυς Χα ρά λαμ πες, ἡ μεῖς πάν τες οἱ 
δοῦ λοί σου, τῇ σῇ ἀν τι λή ψει προσ τρέ χο μεν· ἴδε 
οὖν παμ μά καρ, τὴν θλῖ ψιν καὶ τὴν κά κω σιν ἡ-
μῶν, καὶ λῦ σον τά χος τὸν κίν δυ νον, τοῦ παν ώ-
λους Ἅ γιε.

Ὁ Ἱ ε ρεύς· Σῶ σον, ὁ Θε ός, τὸν λα όν σου. Καὶ 
ἀ πο πλη ροῦ μεν τὰς λοι πὰς ᾠ δὰς τοῦ Κα νό νος.

ᾨδὴ ζ .́  Παῖ δες Ἑ βραί ων.

Ι῞να σε πάν τες εὐ φη μῶ μεν, ἵ να μέλ πω μεν, ἀ εὶ 
 τὸ ὄ νο μά σου, ἐξ ε λοῦ πει ρα σμοῦ, λοι μοῦ παν-

ω λε θρίου, ταῖς πρὸς Θε ὸν πρε σβεί αις σου, ὦ Χα-
ρά λαμ πες τρισ μά καρ.

Νέ φος θα νά του ὀ ξυ τά του, κα τε κά λυ ψεν, ἡ μᾶς 
 τοὺς σοὺς οἰ κέ τας· πρε σβει ῶν σου πνο αῖς, 

σκέ δα σον τοῦ το μά καρ, καὶ τῆς ζω ῆς ἀ νά τει λον, 
κα θα ρὰν ἡ μῖν αἰ θρί αν.
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Λαί λαψ κα θά περ ἐμ πε σοῦ σα, δι ε τά ρα ξε τὸν 
 βί ον ἡ μῶν πάν των, ὁ παν ώ λης λοι μός· ἀλ-

λὰ σὺ Ἀ θλο φό ρε, εἰς στα θη ρὰν με τά βα λε, τὴν 
ζω ὴν ἡ μῶν γα λή νην.

Θεοτοκίον

Λύ τει ρα λύ πης Θε ο τό κε, καὶ εὐ ρύ χω ρον δο- 
 χεῖ ον χα ρᾶς κό σμου, λῦ σον λύ πης πι κρᾶς, 

λοι μοῦ τοῦ βρο το κτό νου, ἡ μᾶς τοὺς ἀ νυ μνοῦν τάς 
σε, καὶ χα ρὰν ἡ μῖν πα ρά σχου.

ᾨδὴ η.́  Τὸν ἐν ὄ ρει.

Σω φρο νί ζων, ὡς δού λους ἀ τα κτοῦν τας, ὁ Δε- 
 σπό της, ἡ μᾶς λοι μῷ μα στί ζει· ἐ ὰν λοι πὸν 

σω φρο νι σθῶ μεν ἅ παν τες, λύ σει τὴν παι δεί αν, ὡς 
Θε ὸς ἐ λέ ους, πρε σβεί αις Χα ρα λάμ πους.

Φεῖ σαι φεῖ σαι, λαοῦ τοῦ χρι στω νύ μου, Ἀ θλο- 
 φό ρε, καὶ μά χαι ραν Κυ ρίου, τὴν ἡ βη δὸν 

τοὺς πάν τας ἀ πο σφάτ του σαν, ἤ δη ἀ ο ρά τως, στρέ-
ψον εἰς τὴν θή κην, σαῖς δρα στι καῖς πρε σβεί αις.

Ηῤη μώ θη, ἡ πό λις ἡ μῶν πᾶ σα, καὶ αἱ κῶ- 
 μαι, ἐ γέ νον το νῦν πό λεις καὶ ἐ ρη μί αι, κα-

τοι κί αι ὤ φθη σαν, τοῦ λοι μοῦ τῷ φό βῳ· ὃν ἀ πο δι-
ώ ξαις ταῖς σαῖς πρε σβεί αις μά καρ.
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Θεοτοκίον

Χρι στοῦ Μή τηρ, καὶ Μή τηρ Χρι στω νύ μων, 
 σὺ ὑ πάρ χεις, Παρ θέ νε· διὸ τά χος, τὰ κα τὰ 

χά ριν τέ κνα σου ἐ λέ η σον, ἡ μᾶς κα κω θέν τας, καὶ 
σω φρο νι σθέν τας τῇ τοῦ λοι μοῦ παι δείᾳ.

ᾨδὴ θ .́  Ἐξ έ στη ἐ πὶ τού τῳ.

Παυ σώ με θα τοῦ εἶ ναι ἄν δρες λοι μοί, ἐν κα θέ- 
 δρᾳ λοι μῶν κα θε ζό με νοι, καὶ τῶν κα κῶν, 

ἀλ λή λοις γε νό με νοι ἀρ χη γοί, με τα δι δόν τες ἅ πα-
σι, τῆς δι α φθει ρού σης λύ μης ψυ χάς· καὶ παύ σε ται 
αὐ τί κα, λοι μὸς ὁ τῶν σω μά των, ὁ πάν τας φθεί-
ρων τοὺς ἐγ γί ζον τας.

Πα ρέ βη μεν Κυ ρίου τὰς ἐν το λάς, τὰς ζω ὴν 
 προ ξε νού σας τοῖς πράτ του σι, πάν τες ἡ μεῖς· 

διὰ τοῦ το πρόσ τι μον καὶ ποι νήν, τὸν θά να τον νῦν 
εὕ ρο μεν, καὶ τὴν τοῦ παν ώ λους δι α φθο ράν· θά να-
τος γὰρ ὑ πάρ χει, κα θὼς βοᾷ ὁ Παῦ λος, τῆς ἁ-
μαρ τί ας τὰ ὀ ψώ νια.

Δόξα Πατρί.

Οὐκ ἔ χο μέν τι δῶ ρον προσ ε νεγ κεῖν, ἱ κα νὸν 
 δυσ ω πῆ σαι Χα ρά λαμ πες, οὐκ ἀ ρε τάς, οὐ 

κα τορ θω μά των ἴ χνος βρα χύ· θερ μὰ μι κρά σοι 
δά κρυα, ταῦ τα προσ ε νέγ κο μεν ἐκ ψυ χῆς, καὶ στε-
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να γμοὺς ὀ λί γους, οὓς πρόσ φε ρε Κυ ρίῳ, καὶ λοι-
μοῦ σῶ σον παν δα μά το ρος.

Καὶ νῦν.

Πα ρά λα βε Παρ θέ νε πάν τας χο ρούς, τῶν ἀΰ- 
 λων Ἀγ γέ λων Ἁ γί ων τε, καὶ ἐκ τε νῆ, ποί-

η σον πρε σβεί αν τῷ σῷ Υἱῷ· δεῖ ξον μα στοὺς καὶ 
χεῖ ράς σου, δεῖ ξον σπόγ γον λόγ χην καὶ τὸν σταυ-
ρόν, τὰ σὰ καὶ τὰ ἐ κεί νου, καὶ οὕ τω παῦ σον Κό-
ρη, λοι μοῦ τὴν νό σον τὴν παν ώ λε θρον.

Εἶτα·

Α῎ξι όν ἐ στιν ὡς ἀ λη θῶς, μα κα ρί ζειν σε τὴν 
 Θε ο τό κον, τὴν ἀ ει μα κά ρι στον καὶ παν α-

μώ μη τον, καὶ Μη τέ ρα τοῦ Θεοῦ ἡ μῶν. Τὴν τι μι-
ω τέ ραν τῶν Χε ρου βίμ, καὶ ἐν δο ξο τέ ραν ἀ συγ-
κρί τως τῶν Σε ρα φίμ, τὴν ἀ δι α φθό ρως Θε ὸν Λό-
γον τε κοῦ σαν, τὴν ὄν τως Θε ο τό κον, Σὲ με γα λύ-
νο μεν.

Καὶ εὐθὺς τὰ Μεγα λυνάρια τοῦ Ἁγίου.

Τὸν ἐν Ἱ ε ρεῦ σι θαυ μα τουρ γόν, καὶ ἐν ἀ θλο φό-
ροις, ἀ προσ μά χη τον βο η θόν, τὸν τοῦ βρο το-

κτό νου, παν ώ λους ἐ λα τῆ ρα, τὸν μέ γαν Χα ρα-
λάμ πη ὕ μνοις τι μή σω μεν.

Ε῎χον τες Να όν σου τὸν Ἱ ε ρόν, τοῦ τον ἀ θλο- 
  φό ρε, ὡς προ πύρ γι ον ὀ χυ ρόν, προσ φεύ γο-
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μεν τού τῳ, και ρῷ τῷ τοῦ παν ώ λους, καὶ ἐ πη ρεί-
ας πά σης αὐ τοῦ λυ τρού με θα.

Σκέ πε φρού ρει φύ λατ τε Ἀ θλη τά, τοὺς ὑ πὸ τὴν 
 σκέ πην, κα τα φεύ γον τας νῦν τὴν σήν, καὶ 

ῥῦ σαι ἐκ βλά βης, λοι μοῦ τοῦ παν ω λέ θρου, ταῖς 
θεί αις σου πρε σβεί αις μάρ τυς Χα ρά λαμ πες.

Μέ γα σου τὸ ὄ νο μα ὁ Χρι στός, καὶ τὴν δό ξαν 
 πᾶ σιν, Ὀρ θο δό ξοις Χρι στι α νοῖς, ἐ ποί η σε 

Μάρ τυς, Χα ρά λαμ πες γεν ναῖε, λοι μοῦ σε ἀ να-
δεί ξας, ῥύ στην ὀ ξύ τα τον.

Νῦν και ρὸς ἀ νάγ κης ἦλ θεν ἡ μῖν, νῦν πά ρε στι 
 χρεία, βο η θεί ας Μάρ τυς Χρι στοῦ· λύ τρω-

σαι οὖν πά σης, ἀ νάγ κης τοῦ παν ώ λους, καὶ χεῖ ρα 
βο η θεί ας, τά χι στα ὄ ρε ξον.
Εἶτα τὸ Μεγαλυνάριον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. Καὶ εὐθὺς·

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε  
 Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι 

πάντες με τὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν 
εἰς τὸ σω θῆ ναι ἡμᾶς.

Τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος δ .́  Τα χὺ προ κα τά λα βε.

Ω῾ς στῦ λος ἀ κλό νη τος, τῆς Ἐκ κλη σί ας Χρι- 
  στοῦ, καὶ λύ χνος ἀ εί φω τος, τῆς οἰ κου μέ-

νης σο φέ, ἐ δεί χθης Χα ρά λαμ πες· ἔ λαμ ψας ἐν τῷ 
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κό σμῳ διὰ τοῦ μαρ τυ ρίου, ἔ λυ σας καὶ εἰ δώ λων 
τὴν σκο τό μαι ναν, μά καρ· διὸ ἐν πα ῤῥη σίᾳ Χρι-
στῷ, πρέ σβευε σω θῆ ναι ἡ μᾶς.

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Τὸ ἀπ’ αἰ ῶ νος ἀ πό κρυ φον, καὶ Ἀγ γέ λοις ἄ-
γνω στον μυ στή ρι ον, διὰ σοῦ Θε ο τό κε, τοῖς 

ἐ πὶ γῆς πε φα νέ ρω ται· Θε ός, ἐν ἀ συγ χύ τῳ ἑ νώ σει 
σαρ κού με νος, καὶ Σταυ ρὸν ἑκ ου σί ως ὑ πὲρ ἡ μῶν 
κα τα δε ξά με νος· δι’ οὗ ἀ να στή σας τὸν πρω τό πλα-
στον, ἔ σω σεν ἐκ θα νά του τὰς ψυ χὰς ἡ μῶν.

Ἐκτενὴς καὶ ἀπόλυσις, μεθ’ ἣν ψάλλομεν τὰ 
παρόντα.

Ἦχος β .́  Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε.

Πάν τας τοὺς τὴν θεί αν καὶ σε πτήν, σοῦ ἀ σπα- 
 ζο μέ νους εἰ κό να, μάρ τυς Χα ρά λαμ πες, πά-

σης ἀ πο λύ τρω σαι, ὀρ γῆς καὶ θλί ψε ως. Κατ’ ἐξ αί-
ρε τον τρό πον δέ, τῆς νῦν κα τε χού σης, ἀ νάγ κης 
ἀ πάλ λα ξον, τοῦ παν ω λέ θρου λοι μοῦ, ὅ πως ταῖς 
πρε σβεί αις σου πάν τες, πάν το τε σῳζό με νοι πό-
θῳ, τὸ σε πτόν σου ὄ νο μα γε ραί ρω μεν.

Ἦχος πλ. δ .́

Δέσποινα πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν δούλων  
 σου, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνάγ-

κης καὶ θλίψεως.
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Ἦχος β .́

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ ἀνατίθημι, 
Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν 

σκέπην σου.
Ὁ Ἱερεύς· Δι’ εὐχῶν.
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Γιὰ νὰ σώ σῃ ὁ Θε ὸς τὸν κό σμο,  
ὅ ταν πέ φτη χο λέ ρα στοὺς ἀν θρώ πους καὶ πε θαί νουν.

Κλῖ νον, Κύ ριε, τὸ οὖς σου καὶ ἐ πά κου σόν μου, 
 ὅ τι πτω χὸς καὶ πέ νης εἰ μὶ ἐ γώ.

Φύ λα ξον τὴν ψυ χήν μου, ὅ τι ὅ σι ός εἰ μι· σῶ σον 
τὸν δοῦ λόν σου, ὁ Θε ός μου, τὸν ἐλ πί ζον τα ἐ πὶ 
σέ.

Ἐ λέ η σόν με, Κύ ριε, ὅ τι πρὸς σὲ κε κρά ξο μαι ὅ-
λην τὴν ἡ μέ ραν· εὔ φρα νον τὴν ψυ χὴν τοῦ δού λου 
σου, ὅ τι πρὸς σὲ ἦ ρα τὴν ψυ χήν μου.

Ὅ τι σύ, Κύ ριε, χρη στὸς καὶ ἐ πι ει κὴς καὶ πο-
λυ έ λε ος πᾶ σι τοῖς ἐ πι κα λου μέ νοις σε.

Ἐ νώ τι σαι, Κύ ριε, τὴν προσ ευ χήν μου, καὶ 
πρό σχες τῇ φω νῇ τῆς δε ή σε ώς μου.

Ἐν ἡ μέ ρᾳ θλί ψε ώς μου ἐκ έ κρα ξα πρὸς σέ, ὅ τι 
ἐ πή κου σάς μου.

Οὐκ ἔ στιν ὅ μοι ός σοι ἐν θε οῖς, Κύ ριε, καὶ οὐκ 
ἔ στι κα τὰ τὰ ἔρ γα σου.

Πάν τα τὰ ἔ θνη, ὅ σα ἐ ποί η σας, ἥ ξου σι καὶ 
προσ κυ νή σου σιν ἐ νώ πι όν σου, Κύ ριε, καὶ δο ξά-
σου σι τὸ ὄ νο μά σου.

Ὅ τι μέ γας εἶ σὺ καὶ ποι ῶν θαυ μά σια, σὺ εἶ 
Θε ὸς μό νος.
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Ὁ δή γη σόν με, Κύ ριε, ἐν τῇ ὁ δῷ σου, καὶ πο-
ρεύ σο μαι ἐν τῇ ἀ λη θείᾳ σου· εὐ φραν θή τω ἡ καρ-
δία μου τοῦ φο βεῖ σθαι τὸ ὄ νο μά σου.

Ἐ ξο μο λο γή σο μαί σοι, Κύ ριε ὁ Θε ός μου, ἐν ὅ-
λῃ καρ δίᾳ μου, καὶ δο ξά σω τὸ ὄ νο μά σου εἰς τὸν 
αἰ ῶ να.

Ὅ τι τὸ ἔ λε ός σου μέ γα ἐπ’ ἐ μέ, καὶ ἐρ ρύ σω 
τὴν ψυ χήν μου ἐξ ᾅ δου κα τω τά του.

Ὁ Θε ός, πα ρά νο μοι ἐ πα νέ στη σαν ἐπ’ ἐ μέ, καὶ 
συν α γω γὴ κρα ται ῶν ἐ ζή τη σαν τὴν ψυ χήν μου, 
καὶ οὐ προ έ θεν τό σε ἐ νώ πι ον αὐ τῶν.

Καὶ σύ, Κύ ριε ὁ Θε ός μου, οἰ κτίρ μων καὶ ἐ λε-
ή μων, μα κρό θυ μος καὶ πο λυ έ λε ος καὶ ἀ λη θι νός.

Ἐ πί βλε ψον ἐπ’ ἐ μὲ καὶ ἐ λέ η σόν με· δὸς τὸ 
κρά τος σου τῷ παι δί σου, καὶ σῶ σον τὸν υἱ ὸν τῆς 
παι δί σκης σου.

Ποί η σον μετ’ ἐ μοῦ ση μεῖ ον εἰς ἀ γα θόν, καὶ ἰ-
δέ τω σαν οἱ μι σοῦν τές με καὶ αἰ σχυν θή τω σαν, ὅ τι 
σύ, Κύ ριε, ἐ βο ή θη σάς μοι καὶ πα ρε κά λε σάς με.


