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5 Ιαλνπαξίνπ  Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίαο 

ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗΣ, γ. Ἰζηδώξαο 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί  ηό Θευξ Κφνζμξ ιεηά ηῶκ ζηίπςκ 

αὐημῦ. Δἶηα ηά Τνμπάνζα.  

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Μμκαγμοζῶκ ηὴκ ηαθθμκὴκ ηαὶ ηὸ ηθέμξ, ηῶκ ἀνεηῶκ ηὸ 

πμθοηίιδημκ ζηεῦμξ, Σοβηθδηζηὴκ ηζιήζςιεκ ᾀζιάηςκ ᾠδαῖξ· 

ἄτθμκ ηαὶ ὑπενηυζιζμκ, δζελῆθεε ηὸκ αίμκ, πυεῳ ἀβαπήζαζα, ηῆξ 

ροπῆξ ηὸκ Νοιθίμκ· πανζζηαιέκδ ὅεεκ ζὺκ Αὐηῷ, πᾶζζκ αἰηεῖηαζ, 

ηῆξ δυλδξ ηὸκ ζηέθακμκ. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηυηε, ηὰξ δοκαζηείαξ Σμο θαθεῖκ μἱ 

ἀκάλζμζ· εἰιὴ βὰν Σὺ πνμΐζηαζμ πνεζαεφμοζα, ηίξ ἡιᾶξ ἐῤῥφζαημ ἐη 

ημζμφηςκ ηζκδφκςκ; Τίξ δὲ δζεθφθαλεκ, ἕςξ κῦκ ἐθεοεένμοξ; Οὐη 

ἀπμζηῶιεκ Γέζπμζκα ἐη Σμῦ· Σμὺξ βὰν δμφθμοξ ζχγεζξ ἀεί, ἐη 

πακημίςκ δεζκῶκ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο.  

 

Εἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Σσγκλητικὴν τιμῶ, 

μοναζοσσῶν τὸ κλέος.  

 

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

Σμθίακ πανάζπμο ιμζ ζαῖξ εὐπαῖξ, ηαὶ ζεέκμξ ἐλ ὕρμοξ, ημῦ 

ὑικῆζαί ιε ἱηακῶξ, ηῆξ ζῆξ ἰζαββέθμο πμθζηείαξ, Σοβηθδηζηὴ ηὰ 

θαιπνὰ ηαημνεχιαηα. 

 

πυπηενμξ Μῆηεν ὡξ ἀεηυξ, πνὸξ πυθμκ ἀκέπηδξ, ηαῖξ ἀΰθμζξ 

ζμο πνμζεοπαῖξ, ηαὶ ηάθθμξ ἑχναξ ζμῦ Νοιθίμο, Σοβηθδηζηὴ 

ἀζημοζῶκ ἐβηαθθχπζζια. 

 

Γοικάζαξ Μῆηεν Σοβηθδηζηή, ζαοηὴκ ὑπμιέκεζκ, ηῆξ 

ἀζηήζεςξ ηὸκ γοβυκ, πανεέκςκ ὡδήβδζαξ πμνείακ, πνὸξ ἀνεηῶκ 

εεανέζηςκ βοικάζιαηα. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_75.html
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Θενηνθίνλ. 

Κονίακ Ἀββέθςκ ηαὶ ηῶκ ανμηῶκ, ἔβκςιέκ Σε Κυνδ, 

εεμδυλαζηε Μανζάι, παεῶκ ηονζεφεζκ παναθυβςκ, ημὺξ Σμὺξ 

ἱηέηαζξ θζηαῖξ Σμο ἱηάκςζμκ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Λαιπνοκεεῖζα ηῷ ηάθθεζ ηῶκ ἀνεηῶκ πάκζεικε, ἤζηναραξ 

θαζδνῶξ ἐκ ηῷ αίῳ, ηαεάπεν ἥθζμξ, ηαὶ ηαεοπέδεζλαξ, Σοβηθδηζηὴ 

ιμκαγμφζαζξ, ηνίαμκ πνὸξ μὐνάκζμκ, πυθζκ ἀκάβμοζακ. 

 

Ἡδοκεεῖζα ηῷ πυεῳ ημῦ εεσημῦ ἔνςημξ, πάκηα ηὰ ἐκ ηυζιῳ 

ἡδέα, ὡξ πμῦκ πανέδναιεξ, ἀκεπζζηνυθςξ δζυ, Σοβηθδηζηὴ 

ἠημθμφεεζξ, ηὸκ ἡδὺκ Νοιθίμκ ζμο, εείαζξ ἀζηήζεζζκ. 

 

Τὸκ Ἰὼα ἐιζιήζς Σοβηθδηζηὴ ἄνζζηα, πυκμοξ ηῇ ζανηὶ 

ὑπμζηᾶζα, εθίρεζξ ηε παίνμοζα· δζὸ πνὸξ ἄπμκμκ κῦκ, ζοκεπαβάθθεζ 

κοιθῶκα, ζηέθακμκ ημιίζαζα, ηὸκ ἀιανάκηζκμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰαηνὸκ ἡ ηεημῦζα πᾶζζ ανμημῖξ ἄιζζεμκ, πάεδ ηῆξ ροπῆξ ιμο 

Πανεέκε, Σὺ ἐπζημφθζζμκ, ηαῖξ ιδηνζηαῖξ Σμο θζηαῖξ, ηαὶ ηὴκ ὑβείακ 

πανάζπμο, πᾶζζ ημῖξ δμλάγμοζζ, Σμῦ ηὴκ ἀκηίθδρζκ. 

 

Πνμζάβαβε, ἱηεηδνίακ πνὸξ Κφνζμκ εὐανέζηςξ, ηῆξ ἐνήιμο 

Σοβηθδηζηὴ θαζδνὸκ ἐβηαθθχπζζια, δςνήζαζεαζ πᾶζζ πηαζζιάηςκ 

θφζζκ. 

πίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ πακφικδηε Θεμηυηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ 

παθεπὴκ ημῦ ζχιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πανεέκςκ πμνὸκ, ὁζίςξ δζεπμίιακαξ, εἰξ πθυδκ ηενπκήκ, ηῶκ 

θυβςκ ημῦ Κονίμο ζμο, ηαὶ ἡιᾶξ ὁδήβδζμκ, εἰξ κμιὴκ γςῆξ ηὴκ 

ζςηήνζμκ, Σοβηθδηζηὴ ηαὶ ζηέπαζμκ ἡιᾶξ, ημὺξ πυεῳ ηζιῶκηαξ 

ημὺξ ἀβῶκάξ ζμο. 
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ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Κναηαζὸκ ὅπθμκ ἔζπδηαξ, Μῆηεν πνμζεοπὴκ κδζηείακ ηαὶ 

δάηνοα, ημῖξ αὐημῖξ ηἀιὲ ὁπθίζαζεαζ, ὦ Σοβηθδηζηὴ εὐπαῖξ ζμο 

δίδαλμκ. 

 

Ἡ ημῦ Πκεφιαημξ πάνζξ ζε, ὄνβακμκ ηενπκὸκ ηαὶ εεῖμκ 

εἰνβάζαημ· ἐιεθχδεζξ ὅεεκ ῥήιαηα, ιμκαγμφζαζξ Μῆηεν ηὰ 

ζςηήνζα. 

 

Νμοκεπῶξ πνμηεηίιδηαξ, ὦ Σοβηθδηζηὴ ηῆξ δυλδξ ηὸκ Κφνζμκ· 

δζὸ πθμῦημκ ηαὶ εὐβέκεζακ, ὡξ ἱζηὸκ ἀνάπκδξ ηαηεπάηδζαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τὴκ Πανεέκμκ ὑικήζςιεκ, ηὴκ ιεηὰ ηὸκ ηυημκ ιείκαζακ 

ἄθεμνμκ· ηαὶ ηανδίαξ ὄιια αἴνμκηεξ, ηὴκ Αὐηῆξ πνεζαείακ 

αἰηδζχιεεα. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἴαζαζ ἡιῶκ, ηῆξ ροπῆξ δεζκὰ ἀθβήιαηα, ὡξ ὑπέιεζκαξ 

ζηεῤῥῶξ Σοβηθδηζηή, ἐκ ηῇ ζανηί ζμο πμθοχδοκα κμζήιαηα. 

 

Μφνμκ κμδηυκ, ἐη ροπῆξ ζμο Μῆηεν ἔαθοζεκ, ὅηζ ἔθενεξ 

βεκκαίῳ θμβζζιῷ, ἀζεεκεζῶκ ζμο, ηὰ δοζθυνδηα ἀθβήιαηα. 

 

Ὤνζιμκ ηανπυκ, ἐηαθαζηάκεζκ ιε ἀλίςζμκ, ηαὶ δζάενερμκ 

ζμθὴ Σοβηθδηζηή, ημῖξ ιεθζῤῥφημζξ, ηαὶ ἐκεέμζξ ζμο δζδάβιαζζκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μυκδκ ηὸκ Θευκ, ἀκςδφκςξ ἀπεηφδζαξ, ἀπεζνυβαιε Πανεέκε 

Μανζάι, ἡιᾶξ ἐη πυκςκ, ηῆξ ημθάζεςξ ῥουιεκμκ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

νενίζαζα, πνὸξ Θεὸκ ἐπέηαζαξ, ἐκ ηθαοειῷ ηὰξ ζεααζιίαξ 

ζμο πεῖναξ, Σοβηθδηζηή, ηαὶ εἱθηφζς ηὸ Πκεῦια, ηὸ ἀβαεὸκ ηαὶ 

εὐεὲξ ηαὶ πακάβζμκ· Αὐηὸ ζηδκῶζαζ ηαὶ ἡιῖκ, ημῖξ πζζημῖξ ζμο 

ἱηέηαζξ δοζχπδζμκ. 

 

Νδζηεφμοζα, ηὸκ ἐπενὸκ ἐκίηδζαξ, ηὸκ ηὴκ Δὔακ ἐηκζηήζακηα 

πάθαζ, Σοβηθδηζηή, ἐβηναηείαξ ἡ ζηάειδ, ηαὶ ἀνεηῶκ ἀηνζαὴξ 

ὑπμηφπςζζξ· δζὸ πανάζπμο ηαὶ ἡιῖκ, ἀνεηαῖξ ηὴκ γςὴκ δζακφζαζεαζ. 
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Ἀδμφθςημκ, ηῆξ ροπῆξ ηὸ θνυκδια, δζεηήνδζαξ ζηεῤῥᾷ ζμο 

ἀζηήζεζ, ηαὶ πνὸξ Φνζζηυκ, ηὸκ Νοιθίμκ ζμο Μῆηεν, ηῆξ πανεεκίαξ 

ηαῖξ πηένολζκ ἔθεαζαξ, πνεζαείαζξ ζμο Σοβηθδηζηή· ηαὶ ἡιᾶξ ηῶκ 

παεῶκ ἐθεοεένςζμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Εςήῤῥοημκ, Σὲ πδβὴκ ἐπέβκςιεκ, ἀθεανζίαξ ἀκααθφγμοζα 

ῥεῖενμκ, ηὴκ ημῦ Ἀδάι, ηαηαπαφζαζακ δίρακ, Θεμβεκκήηνζα 

Πανεέκε πακάπνακηε, ημῖξ κάιαζζ Σῶκ πνεζαεζῶκ, ηαὶ ἡιῶκ ηὰξ 

ηανδίαξ ἐπυιανζζμκ. 

 

Πνμζάβαβε, ἱηεηδνίακ πνὸξ Κφνζμκ εὐανέζηςξ, ηῆξ ἐνήιμο 

Σοβηθδηζηὴ θαζδνὸκ ἐβηαθθχπζζια, δςνήζαζεαζ πᾶζζ πηαζζιάηςκ 

θφζζκ. 

Ἄπνακηε, ἡ δζὰ θυβμο ηὸκ Λυβμκ ἀκενιδκεφηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ 

ηῶκ ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζχπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Μμκαγμφζαζξ ἀηθζκῆ ὁδὸκ ηαεοπέδεζλαξ, ἑημοζίςξ ημὺξ 

ἀζηδηζημὺξ ἄεθμοξ ζηένλαζα· ὅεεκ εὗνεξ ηῶκ ζῶκ ηαιάηςκ βένα 

ἀθδεῆ· δζὸ πνεζαεφε Σοβηθδηζηή, ημῦ πμνεοεῆκαζ ηαὶ ἡιᾶξ, ηὴκ 

ὁδὸκ ηῆξ ἀζηήζεςξ, δίδμο ἡιῖκ ἀκδνείακ, ηαὶ ζφκεζζκ ηαὶ ζμθίακ, 

εἰξ ηὸ ηδνεῖκ ηὰξ ἐκημθάξ, ημῦ Κονίμο ἐκ εὐεφηδηζ. 

 

 

Πξνθείκελνλ. Θασμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ, ἐθασμάστωσεν ὁ Κύριος. 

 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (θεθ. θε´ 1- 13). 

Δἶπεκ ὁ Κφνζμξ ηὴκ πανααμθὴκ ηαφηδκ. Ὡιμζχεδ ἡ Βαζζθεία 

ηῶκ μὐνακῶκ δέηα πανεέκμζξ, αἵηζκεξ θααμῦζαζ ηὰξ θαιπάδαξ 

αὐηῶκ, ἐλῆθεμκ εἰξ ἀπάκηδζζκ ημῦ κοιθίμο. Πέκηε δὲ ἦζακ ἐλ αὐηῶκ 

θνυκζιμζ ηαὶ αἱ πέκηε ιςναί. Αἵηζκεξ ιςναὶ θααμῦζαζ ηὰξ θαιπάδαξ 

ἑαοηῶκ, μὐη ἔθααμκ ιεε᾿ ἑαοηῶκ ἔθαζμκ· αἱ δὲ θνυκζιμζ ἕθααμκ 

ἔθαζμκ ἐκ ημῖξ ἀββείμζξ αὐηῶκ ιεηὰ ηῶκ θαιπάδςκ αὐηῶκ. 

Φνμκίγμκημξ δὲ ημῦ κοιθίμο ἐκφζηαλακ πᾶζαζ ηαὶ ἐηάεεοδμκ. 

Μέζδξ δὲ κοηηὸξ ηναοβὴ βέβμκεκ· ἰδμφ, ὸ κοιθίμξ ἔνπεηαζ, 

ἐλένπεζεε εἰξ ἀπάκηδζζκ αὐημῦ. Τυηε ἠβένεδζακ πᾶζαζ αἱ πανεέκμζ 

ἐηεῖκαζ ηαὶ ἐηυζιδζακ ηὰξ θαιπάδαξ αὐηῶκ. Αἱ δὲ ιςναὶ ηαῖξ 
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θνμκίιμζξ εἶπμκ· δυηε ἡιῖκ ἐη ημῦ ἐθαίμο ὑιῶκ, ὅηζ αἱ θαιπάδεξ 

ἡιῶκ ζαέκκοκηαζ. Ἀπεηνίεδζακ δὲ αἱ θνυκζιμζ θέβμοζαζ· ιήπμηε 

μὐη ἀνηέζῃ ἧιῖκ ηαὶ ὑιῖκ. Πμνεφεζεε δὲ ιᾶθθμκ πνὸξ ημὺξ 

πςθμῦκηαξ ηαὶ άβμνάζαηε ἑαοηαῖξ. Ἀπενπμιέκςκ δὲ αὐηῶκ 

ἀβμνάζαζ, ἦθεεκ ὁ κοιθίμξ ηαὶ αἱ ἕημζιμζ εἰζῆθεμκ ιεη᾿ αὐημῦ εἰξ 

ημὺξ βάιμοξ ηαὶ ἐηθείζεδ ἡ εφνα. Ὕζηενμκ δὲ ἔνπμκηαζ ηαὶ αἱ 

θμζπαὶ πανεέκμζ θέβμοζαζ· Κφνζε, Κφνζε, ἄκμζλμκ ἡιῖκ.  δὲ 

ἀπμηνζεεὶξ εἶπεκ· ἀιὴκ θέβς ὑιῖκ, μὐη μἶδα ὑιᾶξ. Γνδβμνεῖηε μὖκ, 

ὅηζ μὐη μἴδαηε ηὴκ ἡιένακ, μὐδὲ ηὴκ ὥνακ, ἐκ ᾗ ὁ Υἱὸξ ημῦ 

ἀκενχπμο ἔνπεηαζ. 

 

Δόμα. Ταῖξ ηῆξ Σῆξ ζίαξ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηυημο... 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέησόν 

με, ὁ Θεός... 

Γυλακ ηὴκ ἐπίηδνμκ, πενζπανῶξ ἀπδνκήζς, ηαὶ ζαὐηὴκ 

ἐλέδςηαξ, ἑημοζίαζξ εθίρεζζκ ἀλζάβαζηε, ηὴκ ζηθδνὰκ ἄζηδζζκ, ὡξ 

ηνοθὴκ ἡβήζς, δζ’ ἀβάπδκ ημῦ Νοιθίμο ζμο, πανεέκμζξ ῥήιαηα, ηὰ 

εεμπνεπῆ ἐλεδίδαζηεξ, αὐηὰξ εενιῶξ πνμηνέπμοζα, ημῦ ηδνεῖκ 

Φνζζημῦ ηὰ πνμζηάβιαηα, δέπμο ἱηεζίακ, ἣκ πυεῳ ζμζ πνμζάβμιεκ 

ζεική, Σοβηθδηζηὴ ἡ ημζιίζαζα, ζίςκ ηὰ ηάβιαηα. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Οἱ πμνμὶ ηῶκ Ἀββέθςκ, ηαηεπθάβδζακ πάκηεξ 

ηαεοπμιέκμοζακ, ὁνῶκηέξ ζε ημὺξ πυκμοξ, ροπῆξ ἐκ πνμεοιίᾳ, ηαὶ 

πμθθῇ βεκκαζυηδηζ· ιεε’ ὧκ ἀπαφζηςξ Φνζζηυκ, Σοβηθδηζηὴ 

δοζχπεζ. 

 

θζηῆξ ἐιπαεείαξ, ηαὶ βδΐκςκ θνμκηίδςκ ηὸκ κμῦκ ἐπχνδζαξ, 

ηῷ πυεῳ ηεηνςιέκδ, ηῆξ ἄκς Βαζζθείαξ, ηαὶ εὐηθείαξ ηῆξ 

ηνείηημκμξ, ἣκ ηαὶ ἡιῖκ ζαῖξ εὐπαῖξ, Σοβηθδηζηὴ πανάζπμο. 

 

Σεθαζθυνμζξ ἀηηῖζζ, θςηαοβείαξ ἐκεέμο δὐβάζεδξ ἔκδμλε, 

Θεὸκ ηὸκ ἐκ Τνζάδζ, ἀΰθςξ ηαεμνῶζα, ὀθεαθιμῖξ ηῆξ ηανδίαξ ζμο· 

Σοβηθδηζηὴ ὅεεκ θῶξ, ἡιῖκ ηὸ εεῖμκ δεῖλμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡξ κοιθῶκα ηῆξ δυλδξ, ηαὶ παθάηζμκ εεῖμκ ηαὶ ενυκμκ 

πάβπνοζμκ, ηῶκ πάκηςκ Βαζζθέςξ, Πανεέκε Σε ηζιῶιεκ, ηαὶ 
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Μδηένα ημῦ ηηίζακημξ· Τμῦημκ ἀπαφζηςξ Ἁβκή, ἱθέςζαζ εὐπαῖξ 

ζμο. 

 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Νμιὴκ πνὸξ εείακ, Σοβηθδηζηὴ ηαεμδήβεζξ, ἀζημοιέκςκ 

πανεέκςκ πμνείακ, ηῶκ ἐθεπμιέκςκ, ἐκεέμζξ δζδαπαῖξ ζμο. 

 

Τμῦ Παναδείζμο, ηάθθδ ηὰ ἄῤῥδηα εἶδεξ, πνὸ ημῦ ηέθμοξ ζμο 

Μῆηεν ζία, ημφηςκ ἡιῖκ δεῖλμκ, Σοβηθδηζηὴκ ηὴκ δυλακ. 

 

Ὄιανμζξ δαηνφςκ, Σοβηθδηζηὴ μὐη ἐπαφζς, ηαηαανέπεζξ 

ζηνςι-κὴκ ηὴκ ζηθδνάκ ζμο· ὅεεκ αἰςκίςξ, ἡιᾶξ δαηνφςκ ῥῦζαζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Κνήκδ καιάηςκ, γςμπμζῶκ Σὺ ὑπάνπεζξ, ἀπεζνυβαιε Κυνδ 

Μανία, ζαέζμκ Σαῖξ πνεζαείαζξ, ηῶκ πεζναζιῶκ ηὴκ θθυβακ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Λαιπηὴν ημῖξ ἐκ ηῷ ζηυηεζ, Μῆηεν ἀκεδείπεδξ, Σοβηθδηζηὴ 

ηῶκ πανεέκςκ θαζδνὰ ηαθθμκή, ηῆξ πανεεκίαξ ἀηηῖζζκ, ἡιᾶξ 

ηαηαφβαζμκ. 

 

Δὐθνάκαζα ἐκ αίῳ, Κφνζμκ ηῆξ δυλδξ, ἐκ μὐνακμῖξ ἠλζχεδξ 

ζηεθάκςκ πμθθῶκ, Σοβηθδηζηὴ ηῆξ ἀθήηημο, πανᾶξ ιεηέπμοζα. 

 

Οἰημῦζα ἐκ ὑρίζημζξ, ζὺκ πμνμῖξ ζίςκ, Σοβηθδηζηὴ 

ἀπμθαφεζξ, Τνζζήθζμκ Φῶξ· δζὸ ἡιῶκ ηὰξ ηανδίαξ, Μῆηεν 

ηαηαφβαζμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σὲ ηεῖπμξ ηαὶ θζιάκ, ἔπμκηεξ Πανεέκε, μὐ δεζθζῶιεκ παβίδαξ 

ἐπενῶκ δοζιεκῶκ, ὅηζ ὡξ Μήηδν ἰζπφεζξ, ὅζα ηαὶ αμφθεζαζ. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄλζυκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ Σε ηὴκ Θεμηυημκ, ηὴκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαὶ πακαιχιδημκ ηαὶ ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Τὴκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Φενμοαείι ηαὶ ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

Σεναθείι, ηὴκ ἀδζαθευνςξ Θευκ Λυβμκ ηεημῦζακ, ηὴκ ὄκηςξ 

Θεμηυημκ Σέ ιεβαθφκμιεκ. 



[55] 

 

 

Ἁβκείαξ ὑπάνπμοζα ηαθθμκή, ζςθνμζφκδξ ζηήθδ, ἐβηναηείαξ 

θαιπνὸξ ηακχκ, θάιπνοκμκ ηὸκ αίμκ, ἡιῶκ ηῶκ ζὲ ηζιχκηςκ, 

Σοβηθδηζηὴ πανεέκςκ, θαζδνὸκ ἀβθάσζια.  

 

Πυκμοξ ηανηενμῦζα ἐκ ηῇ ζανηί, ἄπμκμκ πνὸξ θῆλζκ, 

ιεηεηέεδξ Σοβηθδηζηή, ἔκεα ἀπμθαφεζξ, πανᾶξ ἀκεηθαθήημο· δζὸ 

ἡιῶκ ηὰξ εθίρεζξ, εὐπαῖξ ζμο ημφθζζμκ. 

 

Σηένλαζα ηὰ ἄκς Σοβηθδηζηή, πάκηςκ ὑπενεῖδεξ, ηῶκ ιαηαίςκ 

ηαὶ βεδνῶκ, πθμφημο βεκκδηυνςκ, ηαὶ πάζδξ πνμζπαεείαξ, ἵκα 

ηενδίζῃξ Μῆηεν, Φνζζηὸκ ηὸκ Κφνζμκ. 

 

Τάβιαηα Ἀββέθςκ ἐκ μὐνακμῖξ, ἔπαζνμκ ὁνῶκηα, ηὴκ ζηεῤῥάκ 

ζμο ὑπμιμκήκ, ἥκπεν ἐπεδείλς, ἀκδνεζμθνυκςξ Μῆηεν, Σοβηθδηζηὴ 

ὡξ ζηῦθμξ, Φνζζημῦ ἀηθυκδημξ. 

 

Φαίνμζξ Μαηεδυκςκ εεῖμξ αθαζηυξ· παίνμζξ ηῆξ ἐνήιμο, 

ηαθθζένδια ηὸ ηενπκυκ· παίνμζξ ηηθδζίαξ, Φνζζημῦ ἡ ὡναζυηδξ, 

Σοβηθδηζηὴ ζία, πανεέκςκ ηαφπδια. 

 

Πᾶζαζ αἱ πμνεῖαζ ιμκαγμοζῶκ, Μῆηεν ἐβηαοπῶκηαζ, ημῖξ ζμῖξ 

ἄεθμζξ Σοβηθδηζηή, μὕζπεν ἐπεδείλς, πνμεφιῳ ηῇ ηανδίᾳ, ἡιῖκ 

πανεπμιέκδ, θαιπνὸκ ὑπυδεζβια. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνυδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηυθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηυημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ εἰξ ηυ ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

θέδζμκ ἡιᾶξ, Κφνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

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

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ.  

Δόμα. 

Κφνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί Σμὶ βὰν πεπμίεαιεκ. Μή ὀνβζζεῆξ 

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

κῦκ ὡξ εὔζπθαπκμξ ηαὶ θφηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηῶκ ἐπενῶκ ἡιῶκ. Σὺ βὰν 

εἶ Θευξ ἡιῶκ ηαὶ ἡιεῖξ θαυξ Σμο, πάκηεξ ἔνβα πεζνῶκ Σμο ηαὶ ηὸ 

ὄκμιά Σμο ἐπζηεηθήιεεα.  

Καί λῦλ. 
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Τῆξ εὐζπθαβπκίαξ ηὴκ πφθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκδ 

Θεμηυηε, ἐθπίγμκηεξ εἰξ Σέ ιή ἀζημπήζμιεκ, ῥοζεείδιεκ δζά Σμῦ 

ηῶκ πενζζηάζεςκ, Σὺ βὰν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ ηῶκ Φνζζηζακῶκ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Λυβμζξ, ζῶκ ἐκεέςκ δζδαπῶκ, ηῶκ ιμκαγμοζῶκ ηὰξ ηανδίαξ, 

πνμζαβαβμῦζα Φνζζηῷ, ἔπαζνεξ δμλάγμοζα, Αὐημῦ ηὸ ὄκμια, ηὸ 

βθοηὺ ηαὶ ἐνάζιζμκ, πανέπμοζα Μῆηεν, ηφπμκ ηαὶ ὑπυδεζβια, 

ζαὐηὴκ πακάνζζημκ· δίδμο ἡιῖκ ζεέκμοξ ἐλ ὕρμοξ, εθίρεζξ 

ὑπμιέκεζκ εὐηυκςξ, ὦ Σοβηθδηζηὴ ἐνήιμο ηαφπδια. 

 

Γέζπμζκα πνυζδελαζ, ηὰξ δεήζεζξ ηῶκ δμφθςκ Σμο, ηαὶ 

θφηνςζαζ ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

 

Τὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ Σὲ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, 

θφθαλυκ ιε ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο. 

 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

  

 




