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2 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΕΡΑΦΕΙΜ ηνῦ άξσθ 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο ηαί  ηυ  Θευξ  Κφνζμξ  ιεηά  ηῶκ  ζηίπςκ  αὐημῦ. 

Δἶηα ηά Σνμπάνζα.  

                            Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ηαπξῶ. 

Συκ θθμβμθυνμκ ἀζηδηήκ ημῦ Κονίμο, ἀκεοθδιμῦκηεξ μἱ πζζημί 

ἐηαμῶιεκ, ηήκ ημῦ Υνζζημῦ ἀβάπδζζκ ἐβηαίκζζμκ ροπαῖξ, Πάηεν 

ἀββεθχκοιε, εναθείι εεμθυνε, ηαί Ἁβίμο Πκεφιαημξ, πάκηαξ πθῆζμκ 

εὐπαῖξ ζμο· ηήκ δέ πανάκ ημῦ Πάζπα δυξ ἡιῖκ ἀεί, ηῶκ νεμδυλςκ 

βθοηφηαημκ ηαφπδια. 

Δόμα. Σό αὐηό. Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

φκ ἐηθεηημῖξ ζμο ἀνζειήζαζα, Κυνδ, ηυκ ἐκ ἐνήιῳ ημῦ ανχθ 

εεμηνυπςξ, ὑπενθοῶξ δμλάζακηα Τἱυκ μο ηαί Θευκ, εναθείι, 

ηαηάθελμκ ηαί ἡιᾶξ Θεμηυηε, παν’ ἀλίακ εέθμκηαξ, ἀπμθαῦζαζ ηῆξ 

δυλδξ, ἦκ πμνδβεῖξ ημῖξ πυες μο πμθθῶ, ὄκμια Μῆηεν, θςκμφζζκ 

ἑηάζημηε. 
 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο.  
 

. 

ᾨδή α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ἁξκαηειάηελ Φαξαώ. 

Πεπονςιέκμξ ηῷ Ἁβίς Πκεφιαηζ, ηαηά ηήκ ηθῆζίκ ζμο, 

ροπνακεέκηαξ Πάηεν, εναθείι ημῖξ πηαίζιαζζ, ηίιζα ἐκαπυδεζλμκ ἡιᾶξ 

Πκεφιαημξ ζηεφδ, ὡξ ἀπαζηεῖ, Ἀββεθχκοιε, ηῶκ Υνζζηζακῶκ ηυ 

πμθίηεοια. 

 

Τἱμεεζίαξ εεσηῆξ ηυ ἔκδοια, ἀπδιαονχζαιεκ· ὅεεκ ὡξ θςηυξ, ζμί 

μἴης ηαηαθεφβμιεκ, ὅπςξ ἀηηίζζκ, Ὅζζε, πνεζαεζῶκ ζμο ζηζθαχζδξ, 

ἡιῶκ ηά εεία βκςνίζιαηα, ηαί Υνζζηῷ ἑκχζδξ, ιαηάνζε. 
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Ῥεοιάηςκ εείςκ πμηαιυξ βεκυιεκμξ, πάνζηζ Πκεφιαημξ, πάεδ 

ἀπμπθφκεζξ, ηῶκ ροπῶκ, ηνζζυθαζε· δζυ ηαί ημφξ αἰημῦκηάξ ζμο, 

ἀπμηάεανμκ, ιάηαν· πμθθήκ βάν ἔπεζξ ηήκ δφκαιζκ, ὡξ εευξ ιεεέλεζ 

βεκυιεκμξ. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ μὐνακίςκ ζηναηζῶκ Βαζίθζζζα, ὅηε ἠζεέκδζαξ, εναθείι 

παιιάηαν, ὑβζά ηαηέζηδζεκ, εἰηυκα ἀζπαζεέκηα ζε, ηήκ Αὐηῆξ ηαί 

πθδιιφνα ηυκ ὑεηυκ πνμμζιίαζε, εείςκ πανζζιάηςκ ζμο, Ὅζζε. 
 

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Μδηνζηή ὁδδβία, ἀπυ παζδυξ, Ὅζζε, ιυκμκ ηυκ Θευκ ἐλεγήηεζξ, ὡξ 

ζυκ εδζαφνζζια· ὅεεκ ὡξ ἔιπμνμξ, ηυκ κμδηυκ Μανβανίηδκ, εὑνῶκ 

ἠβυναζαξ, Ὅκ ἡιῖκ δχνδζαζ. 

 

Ἱενῶκ ζμο βμκέςκ, ζοκεπζζηήξ βέβμκαξ, ἄνζζημξ ροπῶκ καμδυιμξ, 

ἄξ ηαηεηυζιδζαξ, ζμθμῖξ δζδάβιαζζ, ηαί θζθμεέμζξ ἐκκμίαζξ· ιεε’ ὧκ 

καμπμίδζμκ, ημφξ ἀκοικμῦκηαξ ζέ. 

 

Νζηδεεῖξ ηῷ Γεζπυηδ, ὡξ ραθιζηή ἔθαθμξ, ἔδναιεξ ανχθ ἐκ 

ἐνήιῳ, ζηαονυκ δελάιεκμξ, ὡξ ηαηαεφιζμκ, πανά ιδηνυξ ζμο Ἀβάεδξ, 

ὅκ θζθεῖκ ἀλίςζμκ, ἡιᾶξ πνεζαείαζξ ζμο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἅπακηά ζμο αίμκ, ὁθμηεθῶξ δέδςηαξ, ηῇ Μδηνί Κονίμο 

ηνζζιάηαν, Σαφηδξ βεκυιεκμξ, μἰηεῖμξ, Ὅζζε, ηαεάπεν εἴνδηεκ Αὕηδ· Ἥ 

ἡιᾶξ μἰηείςζμκ ηαῖξ ἱηεζίαζξ ζμο. 
 

Γζάζςζμκ, ημφξ ἐη ηανδίαξ ζέ ἀκοικμῦκηαξ εεμθυνε, εναθείι 

ανχθ ἐβηαθθχπζζια, ηαί δχνδζαζ εὐπαῖξ ζεπηαῖξ, ηήκ ημῦ Πκεφιαημξ 

πάνζκ. 

Ἐπίαθερμκ, ἐκ εὐιεκεία Πακφικδηε Θεμηυηε, ἐπί ηήκ ἐιήκ 

παθεπήκ ημο ζχιαημξ ηάηςζζκ, ηαί ἴαζαζ, ηῆξ ροπῆξ ιμο ηυ ἄθβμξ. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πονίπκμοξ θςζηήν, ἐδείπεδξ ὡξ ἀζχιαημξ, ηήκ ὕθδκ ζανηυξ, 

ζμθῶξ ἀκαπςκεφζαξ ζμο, ηαί Υνζζηυκ ἐδυλαζαξ, εναθείι 

ἀββεθμιίιδηε, ἐηδζδάζηςκ ζαθῶξ ἡιῖκ, ηήκ ηηῆζζκ ημῦ Πκεφιαημξ ηῷ 

αίς ζμο. 
 

 

ᾨδή δ΄. ύ κνπ ἰζρύο, Κύξηε. 

Νέαξ γςῆξ ζφ ἀκαπκέςκ, ιαηάνζε, ηυκ ἀένα βέβμκαξ ἰζάββεθμξ· 

ὅεεκ εἰζδφξ ἔκδμκ μὐνακμῦ, ἔζπεξ ηαηά θφζζκ ηά ὑπέν θφζζκ εεάιαηα· 

δζυ ηαί ἡιᾶξ, Πάηεν, ἀλζχζαζξ εὐπαίξ ζμο, εεςνεῖκ ηαη’ ἐκχπζμκ Κφνζμκ. 

 

Ἀκαδζθῶκ ηῶκ μὐνακίςκ ηήκ ἔκκμζακ, ηαί ζημπεφςκ ιυκμκ, εἰξ 

ἀβάπδζζκ ημῦ Ἰδζμῦ, ἔνδιμκ πμεεῖξ ηαί ηαηαθαιαάκεζξ, ημφξ παθαζμφξ 

ἐηιζιμφιεκμξ Παηέναξ, εεμθυνε· ὧκ ηυκ γῆθμκ ηυκ εεῖμκ ηαί ἡιῖκ 

ἐβηαίκζζμκ πνεζαείαζξ ζμο. 

 

Φοπῆξ ηνοθήκ  εὐπμιέκῳ ἐηέηηδζς παιπθμοζίςξ, Πάηεν· ζμί βάν 

δεδχνδηαζ εὐπήκ Υνζζηυξ, ὡξ ὑπέν πακηυξ ηυζιμο εὐπμιέκμο, ηῇ 

θθμβμθυνῳ ἀβάπῃ ζμο· δζυ ηῶκ αἰημοιέκςκ, ηάξ δεήζεζξ ἐηπθήνμο, ὡξ 

ἑηάζηῳ ζοιθένεζ, ιαηάνζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὅθδκ γςήκ ὁ ἀεθδηήξ μί ἀκέεεημ, ὅηε Κυνδ πυες, ἀκεπχνδζεκ 

ἐκ ηῇ ἐνήιῳ ηαί ηυκ ζηαονυκ ἡζοπίαξ ἦνε, ηυκ υκ Τἱυκ ἐηεδνχιεκμξ· 

ὅεεκ ὡξ ζοιπανέζηδξ ημφης, Μῆηεν, ἐκ πᾶζζ, ηαί ἡιῖκ ζοιπανίζηαζμ 

πάκημηε. 
 

ᾨδή ε΄. Ἵλα ηί κέ ἀπώζσ. 

Νμενᾶξ ἐνβαζίαξ ἔζπδηαξ ἀθείπηαξ ζμο Ἁβίςκ ηάβιαηα, ἄθθςκ 

ιέκ ηυκ γῆθμκ, ηαί ἑηένςκ ιζιμφιεκμξ ἄζηδζζκ· ὅεεκ ημζκςκίαξ ημφηςκ 

ἐβέκμο ηθδνμκυιμξ, ἐκ ἦ ηυπμκ ζμί, Πάηεν, Υνζζηυξ ἐπάνζζε. 

 

ηεκήκ ὥδεοζαξ ηνῖαμκ, ἐη ηῆξ πθδζιμκῆξ εείαξ ἐθέζεςξ, ζζςπήκ 

ἐκ πάζζκ ἑλαζηήζαξ ἐκ πθείζημζξ ημῖξ ἔηεζζ, ιυκμξ ηῷ Κονίς ἀδμθεζπῶκ, 

εναθείι εεῖε, ημῦ αἰῶκμξ ημῦ ιέθθμκημξ ἄκενςπε. 
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Ἐπί πέηνακ ζμφξ πυδαξ, ἔζηδζαξ Κονίμο, ηαηά ηυ θυβζμκ· ὅεεκ 

ηῶκ πζθίςκ ἡιενῶκ ηαί κοηηῶκ ηυ ηαηυνεςια, ηῆξ εὐπῆξ εὐηυθςξ εἰξ 

πέναξ ἤβαβεξ, εευθνμκ· ὅεεκ ηαφηδκ ἡιῖκ, Πάηεν, δίδαλμκ. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῶζζκ ἔπςκ ηήκ ἄκς, ἤζηδζε κδζηείακ ηνμθῆξ ὑπενεαφιαζημκ, 

ἅπαζζ δζδάζηςκ ηήκ ἐβηνάηεζακ, Κυνδ, ὁ δμῦθμξ μο· ἧκ ἡιῖκ πανίζαζξ 

ζοιαίμκ γείδςνμκ εὐπαῖξ μο, ὅπςξ ὕθδξ ὀθεῶιεκ ἀκχηενμζ. 
 

ᾨδή ζη΄. Σήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἁβκείακ ζμο, μἱ πζζημί εαοιάγμκηεξ, πνυξ αὐηήκ ζῇ εὐθμβίᾳ 

ἐπχνμοκ· ὅεεκ Υνζζηῷ θζθμάβκςκ ὑπάνλεζξ, ὡξ πνμζθμνάκ 

πνμζεκήκμπαξ ἄτθμκ· ιεε’ ὧκ ικδιυκεοε ἡιῶκ,  εναθείι, ηῶκ ἁβκείακ 

πμεμφκηςκ ζμο. 

 

Φζθμρφπε, εναθείι, ἠβάπδζαξ, ημῦ Γεζπυημο ηηίζζκ εείᾳ ἀβάπῃ, 

ηαί ὡξ Ἀδάι πνυ ηῆξ πηχζεςξ ὤθεδξ, ὅεεκ ηαί ἄνηημκ πενζί ζμο 

ἐλέηνεθεξ· δευιεεά ζμο ηῶκ ροπῶκ, ηά εδνία ἡιῶκ ηαεοπυηαλμκ. 

 

Ἐεναφζεδ ζμο, ηυ πδθῶδεξ, Ὅζζε, ἐπζεέζεζ ηῶκ θδζηῶκ εεῖμκ 

ἄββμξ, ὅιςξ Υνζζηυξ ἐπαολήζαξ ηήκ πάνζκ, εαοιαημονβίαζξ πμθθαῖξ ζέ 

ἐηυζιδζε· δζυ αμῶιεκ ηῶκ ροπῶκ, ημφξ θδζηᾶξ ἡιῶκ πυῤῥς ἐηδίςλμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰάηναζκακ, ηήκ Κονίακ Γέζπμζκακ, ηαηεπθμφηδζαξ ἀδάπακμκ, 

Πάηεν, Ἧ εαοιαζηῶξ ζοκμδεία Ἁβίςκ, ηαη’ ἐπακάθδρζκ ζέ ἐπεζηέραημ· 

ἱηέηεοε Σαφηδκ εενιῶξ, ὅπςξ κυζμοξ ἡιῶκ ἐλζάζδηαζ. 
 

Γζάζςζμκ, ημφξ ἐη ηανδίαξ ζέ ἀκοικμῦκηαξ, εεμθυνε εναθείι 

ανχθ ἐβηαθθχπζζια, ηαί δχνδζαζ εὐπαῖξ ζεπηαῖξ ηήκ ημῦ Πκεφιαημξ 

πάνζκ. 

Ἄπνακηε, ἡ δζά θυβμο ηυκ Λυβμκ ἀκενιδκεφηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ ηῶκ 

ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζχπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηήκ παῤῥδζίακ. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Μμκαγυκηςκ ἐδείπεδξ ηυ ηαφπδια, ηαί ιζβάδςκ εενιυκ 

ηαηαθφβζμκ· ὅεεκ, Πάηεν, ὡξ πνεζαεοηήκ ζμί πνχιεκμζ Θεῷ, θςκάξ 

ἐλαθίειεκ ζμί κῦκ, ἐη ηανδίαξ ηαί ηνάγμιεκ· Πκεφιαημξ δυξ ηήκ ηηῆζζκ, 

ὅπςξ Αὐημῦ πθδνῶιεκ ηάξ γςδθυνμοξ ἐκημθάξ, εναθείι ανχθ 

ἀβθάσζια. 
 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κσρίοσ ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίοσ Αὐτοῦ. 

η. Ὑπομένων ὑπέμεινα τόν Κύριον καί προσέστε μοί. 

 

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

Δἶπεκ ὁ Κφνζμξ ημῖξ ἑαοημῦ ιαεδηαῖξ· πάκηα ιμί πανεδυεδ ὑπυ ημῦ 

Παηνυξ ιμο ηαί μὐδείξ ἐπζβζκχζηεζ ηυκ Τἱυκ εἰ ιή ὁ Παηήν· μὐδέ ηυκ 

Παηένα ηίξ ἐπζβζκχζηεζ εἰ ιή ὁ Τἱυξ ηαί ὤ ἐάκ αμφθδηαζ ὁ Τἱυξ 

ἀπμηαθφραζ. Γεῦηε πνυξ ιέ πάκηεξ μἱ ημπζῶκηεξ ηαί πεθμνηζζιέκμζ, 

ηαβῶ ἀκαπαφζς ὑιᾶξ. Ἄναηε ηυκ γοβυκ ιμο ἐθ’ ὑιᾶξ ηαί ιάεεηε ἀπ’ 

ἐιμῦ, ὅηζ πνάμξ εἰιζ ηαί ηαπεζκυξ ηῇ ηανδίᾳ ηαί εὐνήζεηε ἀκάπαοζζκ ηαῖξ 

ροπαῖξ ὑιῶκ.  βάν γοβυξ ιμο πνδζηυξ ηαί ηυ θμνηίμκ ιμο ἐθαθνυκ 

ἐζηζ. 

Δόμα. Σαῖξ ημῦ μῦ ζίμο…   

Καί λῦλ.  Σαῖξ ηῆξ Θεμηυημο…   

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέησόν με, ὁ 

Θεός…  

Μέβαξ ιάνηοξ βέβμκαξ, ηῶκ δςνεῶκ Παναηθήημο, εναθείι 

ηνζζυθαζε, ἄξ Γεζπυηδξ δίδςζζ, ημῖξ θοθάηημοζζ, ηά Αὐημῦ ἐκηάθιαηα, 

ηαεανᾷ ηανδίᾳ, ηαί πμεμφζζκ ἐλμιμίςζζκ, πνυξ ηυ Ἀνπέηοπμκ, ὡξ ἐκ 

ἀθδεείᾳ ἐπήββεθηαζ. Ὅεεκ ἡιῶκ ηήκ αἴηδζζκ, ιή πανίδδξ, Πάηεν, 

ἀηέθεζημκ, ἀθθά ζαῖξ πνεζαείαζξ, μἰηείςζμκ Υνζζηῷ ηῷ πμεδηῷ, καμφξ 

πμζῶκ Θείμο Πκεφιαημξ, εἰξ γςήκ αἰχκζμκ. 
 

ᾨδή δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ. 

Μκήιδκ Κονίμο πενζθένςκ, ἐπςκυιαζαξ Ἁβίςκ Συπςκ ηθήζεζ, 

ηῆξ ἐνήιμο ανχθ ημφξ πχνμοξ, εεμθυνε· ὅεεκ ἡιᾶξ ἀλίςζμκ, 

πμθζηεφεζεαζ ἁβίςξ. 
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Πέκεμοξ ἐνβάηδξ γςδθυνμο, ὧκ ιαηάνζε, Ἀκάζηαζζκ ἐθίθεζξ· δζυ 

Πάζπα πανάκ, ἐβηαίκζζμκ ηανδίαζξ, ὅπςξ Υνζζηυκ δμλάγςιεκ, 

Ἀκαζηάκηα εἰξ αἰῶκαξ. 

 

Ἀθθμῦ αἰῶκμξ ζφ πμθίηδξ, πνυξ ηαῖξ ἄθθαζξ ζμο ἀζηήζεζζκ 

εἰνβάζς, ζζςπήκ πακηεθῆ, ηαί ζπμθαζιυκ Κονίῳ· δζυ ἡιᾶξ ἐηδίδαλμκ, 

ζζςπᾶκ πνζζημθζθήηςξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥεφιαηα ἰαιαημθυνα, Μῆηεν, δέδςηαξ ζφκ εείς Θεμθυβς, ηῷ 

πηςπῷ εναθείι, εἰξ ἀζεεκμφκηςκ ῥῶζζκ, ηαί ραθιζηά ὡξ ὕδαηα, ηήκ 

πανάηθδζζκ ἐκ θυβμζξ. 
 

ᾨδή ε΄. Σόλ ἐλ ὄξεη ἁγίῳ. 

Ἀθεανζίαξ ζημθήκ ἐπεκεδφεδξ, εεία πάνζηζ ημῦ Παναηθήημο, 

Πάηεν, ἧκ ζημπυκ ηῆξ γςῆξ, ἐδίδαλαξ ἀκενχπςκ, ἧξ πάνζημξ ἀλίςζμκ, 

ημφξ ηζιχκηαξ ζέ ἐκ ὕικμζξ. 

 

Καί ἐκ θυβμζξ βθοηφηαημξ ὑπάνπεζξ, ηαί ἐκ ἔνβμζξ παιθίθηαημξ ημῖξ 

πᾶζζ· ὁ Υνζζηυξ βάν ἐκ ζμί, ηαί θεέββεηαζ ηαί πνάηηεζ· Ὅκ ἐλζθέμο, 

Ὅζζε, ημῖξ ηυκ αίμκ ζμο πμεμῦζζ. 

 

Λδνςδμῦζζκ μἱ θέβμκηεξ ιή εἶκαζ, ἁβζυηδηα πνμζεθζηηήκ 

ἀκενχπμζξ· ηαί βάν ζφ εναθείι, ἐιπνάηηςξ ηαηαζζπφκεζξ, ημφξ ηά 

ημζαῦηα θάζημκηαξ· ὧκ ιενίδμξ θφηνςζαί ιε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ πανεέκμξ ιμκάζηνζα ἐλέζηδ, ὅηε εἶδε ε, Πανεέκε, πθήνδ 

δυλδξ, ζφκ Ἁβίςκ πμνῷ, ηῷ εναθείι ὀθεεῖζακ, ιεε’ ὧκ μί ηθίκς, 

Γέζπμζκα, ἀζεεκμῦξ ροπῆξ ιμο βυκο. 
 

ᾨδή ζ΄. Ἐμέζηε ἐπί ηνύηῳ. 

Συ ηέθμξ ἐπζβείμο ζμο αζμηῆξ, ὑπενεαφιαζημκ πέθοηεκ, Ὅζζε, ηαί 

πμεδηυκ, ημῖξ ἐκ ὕικμζξ πυεμο πακεοθααμῦξ, ηζιῶζζ πμθζηείακ ζμο· ὅεεκ 

ηαηαλίςζμκ ἐκ εὐπῇ, ροπάξ Κονίῳ δμῦκαζ, πονί εείαξ ἀβάπδξ, 

ἐλδβκζζιέκαξ, ηαῖξ πνεζαείαζξ ζμο. 
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 θυβμξ ἐπθδνχεδ, Πάηεν, ὁ ζυξ, ὅηζ Πάζπα ἐκ εένεζ ὀθεήζεηαζ 

ἐπί ηῇ ζῇ, δυλῃ ηῆξ ζεπηῆξ ἀκαημιζδῆξ· ὅεεκ ηήκ πάνζκ δχνδζαζ, ηῆξ ζῆξ 

παζπαθίμο δζαβςβῆξ, ἡιῖκ ἀκίηιμζξ μὕζζ, ηῷ εένεζ ἁιανηίαξ, ὅπςξ 

δμλάγςιεκ ηήκ ικήιδκ ζμο.  

 

 

 

Ὑθάκαξ ἰζημονβίᾳ ηῇ ιοζηζηῇ, κῦκ πμδήνδ θμνεῖξ ἁβζυηδημξ, 

ηυζιμο πακηυξ, εεῖε Υνζζηεοπέηα, ἐκ μὐνακμῖξ, ιεηά ηῶκ ζοκςκφιςκ 

ζμί, ηαί ηῶκ ἐπζθμίπςκ ἀββεθζηῶκ, ηαβιάηςκ, θθμβμθυνε· ἔκεεκ ηυ 

δοζεζδέξ ιμο, ἐλ ἁιανηίαξ θθέλμκ ἔκδοια. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀλίςζμκ ιε, Γέζπμζκα ἀβαεή, ηεθεζῶζαζ ημῦ αίμο ηυ ζηάδζμκ πνυ 

ηῆξ ζεπηῆξ, ηαί πνμζηοκδηήξ ιμζ εείαξ ιμνθῆξ, ημῦ παβηαθθμφξ 

πνμζχπμο μο, ὡξ ηυκ πμθουπηδκ μο εναθείι· βκςνίγς ἀκαζδέξ ιμο, 

ηυ αἴηδια ὑπάνπεζκ, ἀθθά ηαί μἶδα ηήκ ἀβάπδκ μο.  
 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄλζμκ ἐζηίκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ έ ηήκ Θεμηυημκ, ηήκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαί πακαιχιδημκ, ηαί Μδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Σήκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Υενμοαείι, ηαί ἐκδμλμηένακ, ἀζοβηνίηςξ ηῶκ εναθείι, 

ηήκ ἀδζαθευνςξ Θευκ Λυβμκ ηεημῦζακ, ηήκ ὄκηςξ Θεμηυημκ, έ 

ιεβαθφκμιεκ. 

 

Υαίνμζξ ηῆξ Ρςζίαξ βυκμξ θαιπνυξ, ηέηκμκ ηῆξ ἐνήιμο, 

ιμκαγυκηςκ ὑπμβναιιυξ, Πκεφιαημξ ηήκ ηηῆζζκ, ζημπυκ γςῆξ 

ηδνφηηςκ, ὦ εναθείι ημῦ άνςθ, ἄκεμξ ιονίπκμμκ. 

 

Ὅθμξ ἀκαηείιεκμξ ηῷ Υνζζηῷ, πανίηςκ ηῶκ εείςκ, ἀκαδέδεζλαζ 

εδζαονυξ, εαφιαζζ ηαί θυβμζξ ηαί εείαζξ ὑπμεήηαζξ, ὦ εναθείι 

παιιάηαν, θςηίγςκ ἅπακηαξ. 

 

Πκεφιαηζ Ἁβίῳ ἀκαηναεεῖξ, εναθείι εευθνμκ, ηαηαοβάγεζξ ζῇ 

αζμηῇ, ηυζιμκ ηυκ πανυκηα, ηαί ἐηδζδάζηεζξ πάκηαξ, ημφημο 

δζαῤῥαβῆκαζ, ἀΰθμζξ πηένολζ. 



[16] 

 

 

Θθίρεζζ αανμφιεκμζ ηάξ ροπάξ, ηήκ πανάκ αἰημῦιεκ, Ἀκαζηάζεςξ 

ημῦ Υνζζημῦ, εναθείι εευθνμκ, δμεῆκαζ ζαῖξ πνεζαείαζξ, ημῖξ ηήκ 

ζεπηήκ ζμο ικήιδκ, ηά κῦκ βεναίνμοζζ. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνυδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηυθςκ ἡ 

δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηυημο, πμζήζαηε πνεζαείακ εἰξ ηυ 

ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 
 

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

Ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, Κφνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαφηδκ μζ ηὴκ ἱηεζίακ, ὡξ Γεζπυηῃ, μἱ ἁιανηςθμί 

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ.  

Δόμα.Κφνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί μὶ βὰν πεπμίεαιεκ. Μή ὀνβζζεῆξ 

ἡιῖκ ζθυδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἡιῶκ. Ἀθθ’ ἐπίαθερμκ ηαὶ κῦκ 

ὡξ εὔζπθαπκμξ ηαὶ θφηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηῶκ ἐπενῶκ ἡιῶκ. ὺ βὰν εἶ Θευξ 

ἡιῶκ ηαὶ ἡιεῖξ θαυξ μο, πάκηεξ ἔνβα πεζνῶκ μο ηαὶ ηὸ ὄκμιά μο 

ἐπζηεηθήιεεα.  

Καί λῦλ.Σῆξ εὐζπθαβπκίαξ ηὴκ πφθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκδ 

Θεμηυηε, ἐθπίγμκηεξ εἰξ έ ιή ἀζημπήζμιεκ, ῥοζεείδιεκ δζά μῦ ηῶκ 

πενζζηάζεςκ, ὺ βὰν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ ηῶκ Υνζζηζακῶκ. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πκεφιαημξ Ἁβίμο ηῷ πονί, ὁθμηαοηςεεῖξ, Πάηεν εεῖε, ὥζπεν 

ἀζχιαημξ, Ἄββεθμξ ἐαίςζαξ, εναθείι Ὅζζε, ηήκ ὁδυκ ηῆξ εεχζεςξ, 

ζαθῶξ ἐηδζδάζηςκ, ημῖξ ἐηιεθεηῶζί ζμο, γςήκ πνζζηυθδπημκ· ὅεεκ 

ιεηαπμίδζμκ ηάπεζ, κμῦκ ἡιῶκ ηαί θνυκδια ὅπςξ, ἐλμιμζςεῶιεκ ζμί 

ηνζζυθαζε. 

 

Γέζπμζκα πνυζδελαζ, ηάξ δεήζεζξ ηῶκ δμφθςκ μο, ηαί θφηνςζαζ 

ἠιᾶξ, ἀπυ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαί εθίρεςξ. 

 

Σήκ πάζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ έ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, 

θφθαλμκ ιέ ὑπυ ηήκ ζηέπδκ μο. 
 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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