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6 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ ε'ηο ηόλ 

ΔΠΙΦΑΝΔΝΣΑ ΔΝ ΙΟΡΓΑΝῌ ΚΤΡΙΟΝ, κ. Μειάλεο,  

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα. 

                   Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ.  

πί δάησλ ἡ πεγή δσαξρίαο, ἐπηθαλείο ιακπξῶο, Φξηζηέ 

Φσηνδόηα, Μνλνγελέο ἀπαύγαζκα ηῆο δόμεο ηνῦ Παηξόο, ῥῦζαη 

Σνῦ δεόκεζα, ηῶλ παζῶλ ηῆο ἀριύνο, δίδσλ ηνῖο πνζνῦζη Σε, 

θσηηζκόλ ἀιεζείαο, θαί πινπηηζκόλ ἁγίαο βηνηῆο, ηνῖο βαπηηζζεῖζη, 

Σῷ ζείῳ ὀλόκαηη.  

Γόμα. Σό αὐηό. Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζσκέλ πνηε Θενηόθε, ηάο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη· εἰκή γάξ Σύ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐξξύζαην, 

ἐθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δέ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οθ 

ἀπνζηῶκελ Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ· Σνύο γάξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ.  

 

 Ν΄ (50) Χαικόο.  

 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Ο ΕΠΙΦΑΝΕΙ ΧΡΙΣΟ Ω 

ΦΩ ΦΩΣΙΟΝ ΜΕ Μ(ειάλεο) Μ (Μνλαρῆο). Μεηά ζηίρνπ εἰο 

ἕθαζηνλ Τξνπάξηνλ Ἐλεήζόν με ὁ Θεός ἐλέηζόν με.  

 

ᾨδή α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Ο δύλακαη Λόγε θαηαλνεῖλ, Σῆο πηθαλείαο, ηό κπζηήξηνλ 

ηό θξηθηόλ· δηό δένκαί Σνπ Παληερλῆκνλ, εἰο κλσδίαλ αηνῦ κε 

ἀμίσζνλ. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/08/blog-post_5.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/08/blog-post_5.html
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πίθαλνλ Σῶηεξ λῦλ ἐπ’ ἐκνί, ζθηᾷ θαζεκέλῳ, θαί ἐλ ζθόηεη 

ηῶλ γεεξῶλ, ηό θῶο ηνῦ πξνζώπνπ Σνπ ηό ζεῖνλ, ἵλα κλῶ θαί 

δνμάδσ ηό θξάηνο Σνπ. 

 

Παξάζρνπ ηήλ αἴγιελ Σνῦ θσηηζκνῦ, ηνῖο ἐζθνηηζκέλνηο, ἐλ 

ηνῦ βίνπ ηνῖο ρζακαινῖο, ὁ θόζκνπ ηά πέξαηα θσηίζαο, ἐμ Ἰνξδάλνπ 

ηνῖο ῥείζξνηο Φσηόλπκε.  

Θενηνθίνλ. 

Ἰάζεσλ ηύρνηκελ ηῶλ πιεγῶλ, ἐθ βειῶλ ηνῦ ἐρζίζηνπ, Σῇ 

πξεζβείᾳ Μῆηεξ Ἁγλή, νἱ ζείνπ Βαπηίζκαηνο ιαβόληεο, ἁγηαζκόλ 

θαί ηήλ ράξηλ δεόκεζα.  

 

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Φσηεηλαῖο Σνπ ἀθηῖζηλ, ἐκήλ ςπρήλ αὔγαζνλ, νὖζαλ 

ζθνηεηλήλ θαί δνθώδε, ἐθ κίζνπο δαίκνλνο, ὁ θῶο ηξηζήιηνλ, ἐλ 

Ἰνξδάλῃ ἀζηξάςαο, ὅηε βαπηηδόκελνο, θόζκνλ θαηεύγαζαο. 

 

Ἀπνξῶ θαί ζαπκάδσ, θαί ζεβαζκῷ ἵζηακαη, πξό  ηῆο 

ἀπνῤῥήηνπ ηνῦ Κηίζηνπ, ζπγθαηαβάζεσο, δηό θαί δένκαη, ηνῦ 

Ἰνξδάλνπ ηνῖο ῥείζξνηο, ςπρήλ κνπ θαηαιύςεηελ, ἡ ζεία Γύκλσζηο. 

 

Νέαλ ἔδεημαο θηίζηλ, Πακβαζηιεῦ Κύξηε, βξνηῶλ ἀπνπιύλαο 

ζπηιάδαο δηά Βαπηίζκαηνο, δηό δεόκεζα, ἵλ’ ἀπνιαύζσκελ ζεῖνλ, 

ηῶλ ςπρῶλ θῶο ἄδπηνλ, Σέ Φσηνπάξνρε.  

 

Θενηνθίνλ. 

Δεξγέηηδα γλῶκελ, νἱ ἐμ Ἀδάκ ἅπαληεο, Σέ ηῶλ ρντθῶλ 

ρξεσιύηελ, ἀπνθπήζαζαλ· δηό βαπηίζκαηνο, ηνῖο δηά Σνῦ ἐλδπζεῖζη, 

ράξηλ δεόκεζα, ζεξκήλ ζπληήξεζνλ. 

 

Γηάζσζνλ, ἐθ ηνῦ βπζνῦ ἁκαξηίαο θαί ἀπνλνίαο, ηνύο Σνύο 

δνύινπο ὁ βαπηηζζείο Ἰνξδάλνπ ὕδαζη, θαί θάξαλ ζπληξίςαο ηνῦ 

δνινκήηνπ. 

 

 πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ  

ραιεπήλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Θεόο ἀιεζῶο ἐλ Τξηάδη ἐπέθαλελ, θσηόο Πνηεηήο θαί Κηίζηεο 

θόζκνπ ζύκπαληνο, ἵλα ηῷ βαπηίζκαηη, ἀλαδείμῃ πἱνύο Αηνῦ 

ἅπαληαο, ἐλαγθαιίδσλ πάιηλ ὡο Παηήξ, ηνύο θξαηνῦληαο Φξηζηνῦ 

ζεῖνλ ὄλνκα. 

 

 

ᾨδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἰεζνῦ πνιπεύζπιαρλε, Σνῦ ὁ Ἰνξδάλεο ἰδώλ ηαπείλσζηλ, 

ἐθπιεηηόκελνο ἐδίδαμελ, θαί ἡκᾶο αἰδεῖζζαη Σά κπζηήξηα. 

 

Σῶζνλ πάληαο κπζηήξηνλ, ἄξξεηνλ δνμάδνληαο Σῆο 

Βαπηίζεσο, δη’ ἧο Κύξηε ἀλέπιαζαο, παιηγγελεζίᾳ γέλνο βξόηεηνλ. 

 

Φξηζησλύκσο πνξεύεηαη, ὁ Φξηζηνηεξπήο ιαόο πξόο ηό 

βάπηηζκα, δη’ νὗ πάλησλ ἀπνπιύλεηαη, ηνῦ Ἀδάκ ὁ ῥῦπνο ἐθ ηῆο 

πηώζεσο.  

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῦζαη δένκαη Ἄλαζζα, ηνύο ζθξαγηδνκέλνπο ζείῳ ὀλόκαηη, 

ηνῦ Υἱνῦ Σνπ εἰο ηό βάπηηζκα, εἰο ὁδνύο εἰζάγνλ ηῆο ζεώζεσο.  

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἵιεσλ βξνηνῖο, ἀπεξγάδεηαη Παξάθιεηνο, ηόλ Παηέξα 

βαπηηζζεῖζηλ ἐλ Υἱῷ, θαί πξνζθπλνῦζη ηῆο Τξηάδνο ζεῖνλ Ὄλνκα. 

 

Σῶζνλ ὦ Φξηζηέ, ηνύο ινπζζέληαο ἐλ ηνῖο δάθξπζη, κεηαλνίαο 

ἐθ πεγῶλ ηῶλ ὀθζαικῶλ, ἅ θαινῦζηλ ἀιεζῶο δεύηεξνλ βάπηηζκα. 

 

Τξῶζνλ ηάο ςπράο, ηῶλ ἐξώλησλ Σε Γιπθύηαηε, πξόο ηήλ 

ζεάλ Σνῦ πξνζώπνπ Ἰεζνῦ, εἰο ηήλ γῆλ ἐπηζθνπῆο θσηόο ἀδύηνο 

Σνπ.  

Θενηνθίνλ. 

Ὅιελ πηεξληζηνῦ, θαηεπάηεζαο ηήλ δύλακηλ, παθνύζαζα 

ζειήκαηη Θενῦ· ὅζελ πήθννλ θἀκέ εἰο ηέινο πνίεζνλ. 
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ᾨδή ζη΄. Σήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Σηειίηεπζνλ, ηήλ ἡκῶλ θαθόλνηαλ, ὁ ζπληξίςαο θεθαιάο ηῶλ 

δξαθόλησλ, ἐλ Ἰνξδάλῃ παηήζαο ηόλ ὄθηλ, ἀλαθαηλίδσλ ηήλ θηίζηλ 

ὠδίλνπζαλ, θαί θξάδνπζηαλ ἐλ ζηελαγκῷ· ἐθ θζνξᾶο ὁ Θεόο κε 

ἀλάγαγε. 

 

Ὦ ζαύκαηνο, νὗ ἡ θύζηο ἔθπιεθηνο, θνηλσλόο ἀλαθαλεῖζα 

ἐβόα· λῦλ ηόλ Θεόλ ἐλ Τξηάδη ὁξῶζα, ἐπηθαλέληα δνμάδσ θαί 

ζέβνκαη· ὅζελ θαί ἅκα ζύλ βξνηνῖο, ηόλ Φξηζηόλ ὡο Σσηῆξα 

ἐθδέρνκαη.  

 

Σθηξηήζαηε, νἱ βνπλνί ἁιιόκελνη, ζεσξίᾳ ηνῦ Φξηζηνῦ 

βαπηηζζέληνο, θαί πνηακέ Ἰνξδάλε ἐθδέρνπ, θσηνρπζίαλ ππξόο ηῆο 

ζεόηεηνο, ἀλάθξαμνλ δέ Βαπηηζηά· λῦλ ἰδνύ ὁ Γεζπόηεο ἐπέθαλελ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Φσηίζζεηη, ἡ θαξδία κνπ Γέζπνηλα, ηῷ θσηί ηνῦ Σνῦ Υἱνῦ θαί 

Νπκθίνπ, ἥ ηῇ πεγῇ πξεζβεηῶλ Σνπ πξνζθεύγεη, ὡο ἁινκέλε 

δηςῶζά ηε ειαθνο, ἵλα ἐθθύγῃ ζθνηαζκνῦ, ἐλ θαηξῷ δπζηπρίαο θαί 

ζιίςεσο. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ νπ. 

θ βπζνῦ ἐκπαζείαο ἀλάγαγε, ὁ ηνῦ βπζνῦ ἀλαηξέςαο ηνύο 

δξάθνληαο, ηόλ λνῦλ ηῶλ βνώλησλ Σνη Γέζπνηα, ηνῦ Σνῦ θσηόο ἐλ 

ηῇ αἴγιῃ θαηαύγαζνλ, ηά ζθόηε θαξδίαο δεηνύζεο Σε.  

 

Πξνθείκελνλ. Ἡ θάλαζζα εἶδε καί ἔθσγεν, ὁ Ἰορδάνης 

ἀζηράθη εἰς ηά ὀπίζω. η. Σί ζοι θάλαζζα, ὅηι ἔθσγες καί ζύ 

Ἰορδάνη, ὅηι ἐζηράθης εἰς ηά ὀπίζω;  

 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Μάξθνλ (Κεθ. α΄ 9-11).  

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ἦιζελ Ἰεζνῦο ἀπό Ναδαξέη ηῆο Γαιηιαίαο 

θαί ἐβαπηίζζε πό Ἰσάλλνπ εἰο ηόλ Ἰνξδάλελ. Καί εζέσο 

ἀλαβαίλσλ ἀπό ηνῦ ὕδαηνο, εἶδε ζρηδνκέλνπο ηνύο νξαλνύο, θαί ην 
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Πλεῦκα ὡζεί πεξηζηεξάλ θαηαβαῖλνλ ἐπ’ αηόλ. Καί θσλή ἐγέλεην 

ἐθ ηνῦ νξαλνῦ, ζύ εἶ ὁ Υἱόο κνπ ὁ ἀγαπεηόο, ἐλ ᾧ εδόθεζα. 

Γόμα. Σῶηεξ ἐλ Τξηάδη, θαλεῖο ἐλ Ἰνξδάλῃ, ἀπόπιπλνλ ηόλ 

ῥῦπνλ ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καί λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ 

ηά πιήζε, ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ.  

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεός… 

Κύξηε ἐπίθαλνλ, ηῇ παλαζιίᾳ ςπρῇ κνπ, ἀπαξρήλ θαζάξζεσο, 

ράξηλ Ἰσάλλεηνλ κεηαλνίαο ηε, ὅπσο κνπ πηαίζκαηα, ἐλ ῥναῖο 

δαθξύσλ, ἀπνπιύλσλ ὁ ηαιαίπσξνο, ηύρσ κεζέμεσο, ζείνπ Σνπ 

θσηόο ηῆο ἐιιάκςεσο, ἐιπίδσλ εἰο ηήλ ιύηξσζηλ, ἐμ αἰσληδνύζεο 

θνιάζεσο, δηά ἐξγαζίαο, εἰο βάζνο ηῆο θαξδίαο ἐλ θξπθῇ, κόλεο 

ηεξνύζεο ἀιώβεηνλ, ράξηλ ηνῦ βαπηίζκαηνο.  

 

ᾨδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ὥζπεξ θιάδνλ ἐιαίαο, Παξαθιήηνπ ἡ ζέα βξνηνῖο ἐκήλπζελ, 

ἐπάλσ ηῶλ δάησλ, θαηάπαπζηλ ηῆο ἔρζξαο, ηνῖο ἐλ πίζηεη 

θξαπγάδνπζηλ· εινγεηόο ὁ θαλείο, Θεόο ἐλ Ἰνξδάλῃ. 

 

Σσηεξίαλ κελύεη, ἡ θσλή ηνῦ Πξνδξόκνπ ῥήμαζα ζύκπαληα, 

δαθηύιῳ δέ δεηθλύεη, ζσηήξηνλ Κπξίνπ, ἵλα πόζῳ θξαπγάδσκελ· 

εινγεηόο ὁ θαλείο, Θεόο ἐλ Ἰνξδάλῃ. 

 

Φώηηζόλ κνπ ηά ζθόηε, ἀιαιάδσ ὁ ηάιαο  ὥζπεξ νἱ θίινη Σνπ, 

πξεζβείαηο ηνῦ Πξνδξόκνπ, θσηόο Σνπ ὄλησο ιύρλνπ, ὅο θαί 

πξῶηνο ἀλέθξαμελ· εινγεηόο ὁ θαλείο, Θεόο ἐλ Ἰνξδάλῃ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Ὠθεάλεηα ῥεῖζξα, ἐθ θσηόο ηῆο γαζηξόο Σνπ θαηεγιαΐζζεζαλ, 

δηό ηνῦ Ἰνξδάλνπ, ηῆο ράξηηνο θαξδίαο, ηῶλ κλνύλησλ Σε 

ἔκπιεζνλ, εινγεκέλε Ἁγλή, θσηόο ζείνπ ιπρλία.  
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ᾨδή ε΄. Σόλ Βαζηιέα. 

Τῶλ λνζεκάησλ, θαί ἀιγεδόλσλ παληνίσλ, ηῶλ ςπρῶλ ηε 

ὁκνῦ θαί ζσκάησλ, Σῶηεξ ἀπαιιάηηεηο, ηνύο Σνί βνῶληαο δόμα. 

 

Ἰσαλλείσο, πνιηηεπζῶκελ ἐλ βίῳ, ζζελαξᾶο Φξηζηνῦ 

ὁκνινγίαο, ἵλ’ ἀμησζῶκελ, κεξίδνο ζσδνκέλσλ.  

 

Σνῦ ηά ἐιέε, θαί νἰθηηξκνύο πέκςνλ Σῶηεξ, ξζνδόμνηο ἐλ 

βίῳ ηε θαί ἤζεη, ηνῖο βεβαπηηζκέλνηο, εἰο ζεῖνλ ὄλνκά Σνπ.  

 

 

Θενηνθίνλ. 

ιεζξνηόθνο, ὁ θαζ’ ἡκέξαλ κνπ βίνο, ἐθ παζῶλ θαί 

θξνληίδσλ Παξζέλε, ὅζελ δένκαί Σνπ, ἀπάιιαμνλ ἐλ ηάρεη. 

 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ννηίδα κνπ δαθξύσλ, πξόζδεμαη ὡο δῶξνλ, ηῷ Βαπηηζκῷ Σνπ 

Φξηζηέ δηά βάπηηζκα, νὗ ἠμηώζελ εγλώκσλ, ζσζείο ὁ δνῦινο Σνπ. 

 

Μπζηήξηνλ ὁξῶληεο, ηῆο Βαπηίζεώο Σνπ, δη’ ἧο ἠλνίγεζαλ ηά 

ἐπνπξάληα, δνμνινγνῦκελ ἀπαύζησο, Σέ Φσηνπάξνρε. 

 

ιέεζνλ Σνύο δνύινπο, Σέ δνμνινγνῦληαο, ὡο ἐλ Μνλάδη 

Τξηάδα Θεάλζξσπε, ἐλ Ἰνξδάλνπ ηνῖο ῥεῖζξνηο ἐπηθαηλόκελνλ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Μεηξάλαλδξε Παξζέλε, Κεραξηησκέλε, ἡκᾶο ιαβόληαο 

ζσηήξηνλ βάπηηζκα, ἐλ ὀξζνδόμῳ ηῷ ἤζε, ἀηξέπησο ηήξεζνλ.  

 

Μεγαιπλάξηα.  

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ, θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ, θαί ἐλδνμνηέξαλ, ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο, Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, Σέ κεγαιύλνκελ. 
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Φαίξνηο ἐλ Τξηάδη Θεόο  θαλείο, θαί δηά ἀθηίζηνπ, ἐλεξγείαο 

ἐπελεξγῶλ, Παηήξ δη’ Υἱνῦ ηε ἐλ Πλεύκαηη Ἁγίῳ, ηήλ ζέσζηλ 

ἀλζξώπσλ, κόλε Θεάλζξσπε. 

 

Φαίξνηο Ἰνξδάλνπ ηόλ θύεη ῥνῦλ, ἐλ ηῇ Σῇ Βαπηίζεη, 

ἀλαζηξέςαο θαί ζετθῶο, πξόο βάπηηζκα θαιέζαο, ιανύο, θπιάο θαί 

γιώζζαο, δη’ νὗ ἡ ζσηεξία, πηζηνῖο ραξίδεηαη. 

 

Κάζαξνλ ηνύο δνύινπο Σνπ ἐθ παζῶλ, ὁ ἐθπιύλαο ῥῦπνλ, 

Ἰνξδάλνπ ἐλ ηαῖο ῥναῖο, ρνόο ηῶλ Πξνπαηόξσλ, ὧλ ζθεύε 

ἀλαπιάηηεηο, ζπληξίβσλ θαηαδύζεη, ζείνπ Βαπηίζκαηνο. 

 

Γεῦηε πάληεο κέιςσκελ ἐλ ᾠδαῖο, Φξηζηόλ ηόλ θαλέληα, 

Ἰνξδάλνπ ἐλ ηαῖο ῥναῖο, ἐλ ἀξξήηῳ δόμῃ, ὡο Λόγνλ ηῆο Τξηάδνο, 

Παηξόο ηῇ εδνθίᾳ, θαί ζέᾳ Πλεύκαηνο. 

 

Φαίξνηο Ἰσάλλε θαί Βαπηηζηά, ὁ θαζππνπξγήζαο, ηό 

κπζηήξηνλ ηό θξηθηόλ, Βαπηίζεσο ηνῦ Λόγνπ, Ὅλ ἵιεσλ δπζώπεη, 

θαλῆλαη ηνῖο ζνῖο κύζηαηο, θηινῦζη βίνλ ζνπ. 

 

Πξόδξνκε Κπξίνπ θαί Βαπηηζηά, ζεξκῶο ἐμαηηνῦκαη, ἵλα ὅιελ 

κνπ ηήλ δσήλ, ζζέλνπο ζνπ ἐλδύζῃο, ὁκνινγεῖλ Φξηζηόλ κνπ, ὡο ἐλ 

ἁγίᾳ ὥξᾳ, ἐκνῦ βαπηίζκαηνο. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

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

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Γόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή 

ὀξγηζζῆο ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ 

ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ 
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ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα 

ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ.Τῆο εζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, 

εινγεκέλε Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, 

ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο 

ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

 

 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Μόλε ἀθαηάιεπηε Θεέ, ὁ ἐπηθαλείο ἐλ ηνῖο ῥείζξνηο, ηνῦ 

Ἰνξδάλνπ ὡο θῶο, ιάκπξπλνλ θαί θώηηζνλ θαί ζθόηνπο ιύηξσζαη, 

αἰσλίνπ θνιάζεσο, ἡκᾶο ηνύο πνζνῦληαο, ἵλα ἀλακέιπσκελ ᾠδήλ 

ηξηζάγηνλ, θύθιῳ παξηζηάκελνη ζξόλῳ, Σῆο κεγαιεηόηεηνο Ἄλαμ, ἐο 

ἀεί δνμάδνληαο ηό θξάηνπο Σνπ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ.  

 

 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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