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«Κύριε, εἰ καί κριτηρίῳ παρέστης», Ἦχος πλ. Δ’, ςΕ Νη1 
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Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ παρέστης, ὑπὸ Πιλάτου 

κρινόμενος, ἀλλ’ οὐκ ἀπελείφθης τοῦ θρόνου, 

τ Πατρὶ συγκαθεζόμενος, καὶ ἀναστὰς ἐκ 

νεκρῶν, τὸν κόσμον ἠλευθέρωσας, ἐκ τς 

δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου, ὡς οἰκτίρμων καὶ 

Φιλάνθρωπος. 
Προσόμοια 

Κύριε, εἰ καὶ ἐν θυρίδι ἡ Θέκλα, προσεπάγη τ 

πόθῳ σου, ἀλλὰ νοερῶς ἐν ὑψίστοις, 

παρισταμένη τ θρόνῳ σου, ἐξεπλήττετο τὴν 

σήν, ἀσύγκριτον εὐπρέπειαν, τοῦ σαρκωθέντος 

φιλανθρώπως, ἵνα σώσῃς τάς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Κύριε, εἰ καὶ δεσμευθέντι ἡ Θέκλα, τ 

Ἀποστόλῳ προσέδραμεν, ἀλλὰ προσπαθείας 

γηΐνων, τὸν δεσμὸν ἐναπεσείσατο, καὶ 

κραταιότητι τς σς, ἁλοῦσα ἀγαπήσεως, 

βεβαιωθεῖσα συνεδέθη, σοὶ τ Σωτρι τῶν 

ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Κύριε, εἰ καὶ διδασκάλου ἡ Θέκλα, οὐχὶ ἑκοῦσα 

μεμόνωται, ἀλλὰ συμπαρόντα σε εἶχεν, ἐν 

καιρ τὸ τς ἀθλήσεως, καὶ γυμνωθεῖσα 

στολς, ἐσκέπετο τῆ δόξῃ σου, καὶ στεφθεῖσα 

τῆ χειρί σου, προασπίζει τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Κύριε, εἰ καὶ τ πυρὶ παρεδόθη, ἡ ἁγνὴ καὶ 

Πρωτομάρτυς σου, ἀλλ’ οὐ κατεφλέχθη ἐν 

τούτῳ, δροσισμὸν ἐγκεκτημένη σε, καὶ ἐν 

θηρίοις πολλοῖς, ἀνάλωτος διέμεινε, τῆ χειρί 

σου φυλαχθεῖσα, τοῦ Σωτρος τῶν ψυχῶν 

ἡμῶν. 

Ἄναρχε Λόγε τοῦ Πατρὸς ὦ Υἱέ μου, καὶ τ 

Πνεύματι σύνθρονε, πῶς τὰς σὰς ἀχράντους 

παλάμας, ἐπὶ τοῦ ξύλου ἐξέτεινας; τὶς ἡ τοσαύτη 

σου νῦν, πτωχεία ὑπεράγαθε; παρισταμένη τῆ 

σῆ σταυρώσει, ἀνεβόα ἡ Πανάμωμος. 
 

Δέδοικα τὴν τς ἀποφάσεως ὥραν, ἐν ἀμελείᾳ 

τὸν βίον μου, ὅλον δαπανήσας ὡς ἄλλος, τῶν 

ἀνθρώπων οὐδεὶς πώποτε, ἀλλὰ προφθάσασα 

νῦν, πρὸ τέλους Μητροπάρθενε, ἐκ τς δουλείας 

τοῦ ἀλλοτρίου, τὴν ψυχήν μου ἐλευθέρωσον. 
 

Ἄναρχε Λόγε τοῦ Πατρὸς καὶ Υἱέ μου, καὶ τ 

Πνεύματι σύνθρονε, πῶς τὰς σὰς ἀχράντους 

παλάμας, ἐπὶ τοῦ ξύλου ἐξέτεινας; τὶς ἡ τοσαύτη 

σου δέ, πτωχεία ὑπεράγαθε; παρισταμένη τῆ σῆ 

σταυρώσει, ἀνεβόα ἡ Πανάμωμος. 
 

Ἔχρισε, σὲ Ἀρχιερέα ἡ χάρις, τοῦ Παρακλήτου, 

Ἀβέρκιε, πλάνης καθαιροῦντα τεμένη, καὶ 

ἀνιστῶντα τῆ χάριτι, ναοὺς Θεοῦ ἱερούς, εἰς 

δόξαν τε καὶ αἴνεσιν, τοῦ τεχθέντος ἐκ 

Παρθένου, καὶ τὰ πάντα ἁγιάσαντος. 

 

Θαύμασι, Πάτερ ἐβεβαίωσας πάντας, λόγους 

τοῦ θείου κηρύγματος, καὶ τοὺς πλανωμένους 

ἀνθρώπους, πρὸς θείαν γνῶσιν ἐπέστρεψας, 

φωταγωγὸς ἀπλανής, Ἀβέρκιε δεικνύμενος, καὶ 

δαιμόνων καθαιρέτης· διὰ τοῦτο εὐφημοῦμέν 

σε. 

 

Κ 
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Μέγιστος, πᾶσιν ὥσπερ ἥλιος Πάτερ, τῆ 

οἰκουμένῃ ἀνέτειλας, λάμψεσι πανσόφων σου 

λόγων, καὶ ἰαμάτων λαμπρότησι, φωταγωγῶν 

τοὺς πιστούς, καὶ σκότος παθῶν πάντοτε, 

ἐκδιώκων συνεργείᾳ, τοῦ Ἁγίου μάκαρ 

Πνεύματος. 
 

Κύριε, εἰ καὶ πτερυγίῳ παρέστη, τοῦ ἱεροῦ ὁ 

Ἰάκωβος, ἀλλὰ παρρησίᾳ λαλήσας, Θεὸν Λόγον 

σε ἐκήρυξε, Δημιουργὸν τοῦ παντός, κόσμῳ 

ἐπιδημήσαντα· οὗ ταῖς πρεσβείαις καὶ νῦν 

παράσχου, τὸν φωτισμὸν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 
 

Κύριε, εἰ καὶ ἐν τ ξύλῳ ἡ κάρα, τοῦ Ἀποστόλου 

συντέτριπται, ἀλλ’ ἐν Παραδείσῳ τ ξύλω, τ 

τς ζως σοι προσήνεκται· τῶν γὰρ 

προσκαίρων λυθείς, αἰωνίως ἀγάλλεται, οὗ ταῖς 

πρεσβείαις ταῖς Ἐκκλησίαις, τὴν εἰρήνην σου 

κατάπεμψον. 
 

Κύριε, σὲ ὁμολογήσας γενναίως, ὁ Ἀδελφόθεος 

γέγηθεν, Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, εἰλικρινῶς 

ὁ ἀοίδιμος· τοὺς δὲ δυσφήμους ἐχθρούς, 

κατῄσχυνε καὶ ἔπαυσε· διὰ τοῦτο καὶ 

ἐναθλήσας, σοὶ παρέστη ἀγαλλόμενος. 
 

Ἴδε μου, τς συντετριμμένης καρδίας, τοὺς 

στεναγμοὺς θεονύμφευτε, πρόσδεξαι Παρθένε 

Μαρία, καὶ μὴ ἀπώσῃ πανάμωμε, τὰς τῶν 

χειρῶν μου ἁγνή, ἐπάρσεις ὡς φιλάγαθος, ἵνα 

ὑμνῶ καὶ μεγαλύνω, τὸν μεγαλύνοντα τὸ γένος 

ἡμῶν. 
 

Κύριε, σὲ τῶν Ἀσωμάτων οἱ δμοι, 

ἀκαταπαύστως δοξάζουσι, τ σ ἐνηδόμενοι 

κάλλει, καὶ τῆ ἀφράστῳ ὡραιότητι, καὶ 

τρισηλίῳ αὐγῆ, πλουσίως αὐγαζόμενοι, ὧν ταῖς 

πρεσβείαις καὶ προστασίαις, σῶσον Σωτὴρ τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Κύριε, τὰς παναρμονίους χορείας, σὺ τῶν 

Ἀγγέλων ὑπέστησας, τ παντοδυνάμῳ σου 

Λόγῳ, καὶ τ ἁγίῳ σου Πνεύματι, ἀμεταπτώτοις 

αὐγαῖς, τὰς ἐλλάμψεις χαριζόμενος, ὧν ταῖς 

πρεσβείαις καὶ προστασίαις, σῶσον Σωτὴρ τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Κύριε, σὲ τὰ Σεραφεὶμ ἀνυμνοῦσι, καὶ Ἐξουσίαι 

καὶ Ἄγγελοι, Ἀρχαὶ Κυριότητες θρόνοι, καὶ 

Δυνάμεις καὶ Ἀρχάγγελοι, καὶ Χερουβεὶμ τὰ 

φρικτά, τὸν αἶνόν σοι προσάγουσιν, ὧν ταῖς 

πρεσβείαις καὶ προστασίαις, σῶσον Σωτὴρ τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Κύριε, σὺ τοῦ Παρακλήτου τῆ αἴγλῃ, τοὺς 

Ἀποστόλους ἐφώτισας, καὶ φωστρας τέθεικας 

τούτους, τὴν οἰκουμένην καταυγάζοντας, τ 

νοητ φωτισμ, τς γνώσεώς σου Δέσποτα· διὰ 

τοῦτο προσκυνοῦμεν, τὴν πολλήν σου 

ἀγαθότητα. 
 

Κύριε, σὺ τῶν Ἀποστόλων πρεσβείαις, 

περιτειχίζων τὴν ποίμνην σου, ταύτην ἐξ 

ἐχθρῶν ἐπηρείας, διασῴζεις ἀστασίαστον, ἥν 

περ τιμίῳ Σωτήρ, ὠνησάμενός σου αἵματι, τς 

δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου, ἠλευθέρωσας ὡς 

εὔσπλαγχνος. 
 

Ὤφθητε, ἐν τ διαδήματι Χριστοῦ, τς 

Ἐκκλησίας, ὡς τίμιοι, λίθοι διαυγεῖς 

λαμπηδόνας, τῆ οἰκουμένῃ ἀστράπτοντες, 

θεογνωσίας τὸ φῶς, Ἀπόστολοι μακάριοι, τς 

Τριάδος παραστάται, καὶ πρεσβευταὶ τῶν 

ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Κύριε, σὺ τοῦ Ἱεράρχου ταῖς θείαις, 

πανευπροσδέκτοις δεήσεσιν, ἐκ παντὸς 

κινδύνου καὶ πάσης, ἐλευθέρωσον κακώσεως, 

καὶ ἐπηρείας κακῶν, τοὺς δούλους σου 

Φιλάνθρωπε, τοὺς ἐν πίστει προσκυνοῦντας, 

σοῦ τὸ κράτος τὸ ἀνείκαστον. 
 

Κύριε, σὺ τὸν Ἱεράρχην ἐν κόσμῳ, ὡς εὐωδίαν 

ἀνέδειξας· πάντων γὰρ πιστῶν τὰς καρδίας, 

εὐωδιάζει νῦν τοῖς θαύμασι, νόσους καὶ πάθη 

ψυχῶν, διώκων τῆ σῆ χάριτι, οὗ ταῖς πρεσβείαις, 

ὡς Οἰκτίρμων, τοὺς ὑμνοῦντάς σε περίσῳζε. 
 

Κύριε, σὺ τὸν σὸν σεπτὸν Ἱεράρχην, ἐν τοῖς 

πέρασιν ἐδόξασας, δοὺς αὐτ θαυμάτων τὴν 

χάριν, καὶ ὑπέρμαχον ἀνέδειξας, τῶν ἐν 

κινδύνοις δεινοῖς, καὶ θλίψεων κακώσεσι, 

περιπιπτόντων καὶ αἰτούντων, τούτου ἀεὶ τὴν 

ἀντίληψιν. 
 

Ἴδε μου, τς συντετριμμένης καρδίας, τοὺς 

στεναγμοὺς Θεονύμφευτε, πρόσδεξαι Παρθένε 

Μαρία, καὶ μὴ ἀπώσῃ πανάμωμε, τὰς τῶν 

χειρῶν μου Ἁγνή, ἐπάρσεις ὡς φιλάγαθος, ἵνα 

ὑμνῶ καὶ μεγαλύνω, τὸν μεγαλύναντα τὸ γένος 

ἡμῶν. 
 

Κύριε, σὲ εἰλικρινῶς ἐπὶ τς γς, οἱ Ἀπόστολοι 

ποθήσαντες, σκύβαλα ἡγήσαντο πάντα, ἵνα 

μόνον σε κερδήσωσι, καὶ ὑπὲρ σοῦ αἰκισμοῖς, τὰ 

σώματα παρέδωκαν· διὰ τοῦτο δοξασθέντες, 

πρεσβεύουσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Κύριε, σὺ τῶν Ἀποστόλων τὴν μνήμην, ἐπὶ τς 

γς ἐμεγάλυνας· πάντες γὰρ ὁμοῦ συνελθόντες, 

ἐν αὐτῆ δοξολογοῦμέν σε, ὅτι παρέχεις ἡμῖν, δι’ 

αὐτῶν τὰ ἰάματα, καὶ τ κόσμῳ τὴν εἰρήνην, 

εὐχαῖς αὐτῶν καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 
 


