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9 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίσλ 

ΝΙΚΗΣΑ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΤ θαί ΑΘΑΝΑΙΟΤ 

Μ. Μεδηθίνπ  
 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο ηαί ηό Θεόξ Κύνζμξ ιεηά ηῶκ ζηίπςκ αὐημῦ. 

Εἶηα ηά Τνμπάνζα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ἡ ηνζθεββὴξ ηῶκ Ἀζηδηῶκ δαδμοπία, ἐη ηῆξ πδβῆξ ηῆξ 

ὑπενθώημο Τνζάδμξ, ἐηπονςεεῖζα ἔθαιρε ημῖξ πέναζζ θαζδνῶξ, 

ζηόημξ ἐηδζώημοζα, ηῶκ ἀεέςκ βθςζζάθβςκ, ηαὶ ἀηάκεαξ 

θθέβμοζα, ηῶκ εἰημκμιαπμύκηςκ, ηῶκ δὲ πζζηῶκ θςηίγμοζα ροπάξ, 

νεμδμλίαξ, ἀηηίκαξ ἐηθάιπμοζα. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε, ηὰξ δοκαζηείαξ Σμο θαθεῖκ μἱ 

ἀκάλζμζ· εἰιὴ βὰν Σὺ πνμΐζηαζμ πνεζαεύμοζα, ηίξ ἡιᾶξ ἐῤῥύζαημ ἐη 

ημζμύηςκ ηζκδύκςκ; Τίξ δὲ δζεθύθαλεκ, ἕςξ κῦκ ἐθεοεένμοξ; Οὐη 

ἀπμζηῶιεκ Δέζπμζκα ἐη Σμῦ· Σμὺξ βὰν δμύθμοξ ζώγεζξ ἀεί, ἐη 

πακημίςκ δεζκῶκ. 

  

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

Δἶηα ὁ Καλὼλ.  

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

Νζηήζαξ ηὰ πάεδ ηὰ ηῆξ ζανηόξ, ζηεθάκῳ ηῆξ κίηδξ, 

ἐημζιήεδξ πανὰ Θεμῦ, δζό ζε Νζηήηα ἱηεηεύς, ηὴκ ηῶκ παεῶκ ιμο 

ἀπθὺκ δζαζηέδαζμκ. 

 

Δεζκόηαημκ ηθύδςκα ἐπ’ ἐιέ, ἐλήβεζνεκ ὄκηςξ, ηῶκ 

πηαζζιάηςκ ιμο ἡ πθδεύξ, πμκηίζαζ γδημῦζα ἀπμβκώζεζ, ζύ ιμζ 

ηαπὺξ αμδεὸξ ἐπζθάκδεζ. 

 

Τὸκ αίμκ ἡζύπςξ δζαπενῶκ, πναόηδημξ βκώιῃ, πάνζκ εἴθδθαξ 

ἐη Θεμῦ, πναΰκεζκ ηανδίαξ ὀπθμοιέκαξ· δζὸ ροπῆξ ιμο ηὸκ ηάναπμκ 

ημίιζζμκ. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/04/blog-post_610.html
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Θενηνθίνλ. 

Πανεέκε ἡ ηέλαζα ἐπὶ βῆξ, εἰνήκδκ ηῷ ηόζιῳ, εθζαμιέκδκ 

ιμο ηὴκ ροπήκ, δεζκαῖξ ἐπδνείαζξ ηῶκ δαζιόκςκ, ηαὶ ηαημηνόπςκ 

ἀκενώπςκ εἰνήκεοζμκ. 

  

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἀεακάζζε ιάηαν, ὁ ἀζηαηῶκ πάκημηε, θεύβςκ ηὰξ ζοβπύζεζξ 

ημῦ αίμο, ηαὶ ζοθθεβόιεκμξ, μἷάπεν ιέθζζζα, ηῶκ ἐκανέηςκ ηὰξ 

πνάλεζξ, ζύ ιμο ηὸ εὐόθζζεμκ, ζηῆζμκ πνεζαείαζξ ζμο. 

 

Πνμζπαεείαζξ ημῦ αίμο, πνμζηδηὼξ πάκημηε, κόζμζξ ηε 

πμζηίθαζξ ηαὶ εθίρεζζκ, ἐηηανάηημιαζ, ζὺ ὃξ δζώδεοζαξ, ηὴκ ζηεκὴκ 

ηνίαμκ Κονίμο, ηαὶ πνὸξ ηὴκ ἀπάεεζακ, θεάζαξ ιε ἴαζαζ. 

 

θεαθιίακ ὀιιάηςκ, ηαθθζβναθῶκ πέπμκεαξ, ὅεεκ ὁ Φνζζηόξ 

ζμζ ὁνᾶκ, ηαὶ πάθζκ δεδώνδηαζ, ἐιὲ δὲ ἔπμκηα, ὡξ θςηζζιὸκ ηὴκ 

ηνοθήκ ιμο, κύηηα ηὴκ ἀζέθδκμκ, θζηαῖξ ζμο θώηζζμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Θεμηόηε Πανεέκε, ἡ ηὴκ Ζςὴκ ηέλαζα, ηεεακαηςιέκμκ ιε 

ἤδδ, ημῖξ πθδιιεθήιαζζ, Σὺ ἐλακάζηδζμκ, ἐη ηῶκ ποθῶκ ηῶκ ημῦ 

ἅδμο, ἵκα ιὴ ηαηάανςια, ἐπενμῖξ ιμο βέκςιαζ. 

  

Σηδνίλαηε, ὑιῶκ ηὴκ πμίικδκ Παηένεξ ὦ εεμθόνμζ, ηαὶ ηῶκ 

παθεπῶκ ηζκδύκςκ θοηνώζαζεε, μἳ ζοκέπμοζζ, κῦκ ἡιᾶξ 

πμθοηνόπςξ. 

 

πίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ Πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ 

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

  

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβείαλ ζεξκήλ. 

Πνεζαείακ εενιὴκ, ηζκήζαηε θζθόζημνβμζ, Παηένεξ ἡιῶκ, 

πνὸξ ιόκμκ ηὸκ Φζθάκενςπμκ, ημῦ θοηνῶζαζ ηάπζζηα ηῆξ πανμύζδξ 

ἡιᾶξ πενζζηάζεςξ, ηαὶ ἀκαβηῶκ ηαὶ ηαηώζεςκ· ὑιᾶξ βὰν πνμζηάηαζ 

ηεηηήιεεα. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Νζηδθόνε πακόθαζε, ὡξ ηῆξ ἡζοπίαξ ἐναζηὴξ βκήζζμξ, ηὸκ 

παεῶκ ἄζπμκδμκ πόθειμκ, ηῶκ ἐκ ηῇ ροπῇ ιμο ηαηαζίβδζμκ. 

 

Τὴκ γςὴκ ηὴκ μὐνάκζμκ, ηὴκ ἐβηεηνοιιέκδκ Φνζζηῷ 

ἐπόεδζαξ, δζὰ ημῦηό ιε ηαεάνζζμκ, ἀπὸ ηῶκ ηνοθίςκ ιμο, ἀμίδζιε. 

 

Σοκηνζαέκηα ιε πηαίζιαζζ, παναθεθοιέκμκ ηε ἀιεθείᾳ ιμο, 

ζύζθζβλόκ ιε ἱηεζίαζξ ζμο, Νζηδθόνε ιάηαν ηὸκ μἰηέηδκ ζμο. 

 

Θενηνθίνλ. 

ιμθύκεδκ ὁ ἄεθζμξ, ηαὶ ἀπεαδεθύπεδκ, δζὰ ηὰξ πνάλεζξ ιμο, 

ἡ ηὴκ ηάεανζζκ ηοήζαζα, ηὴκ ημῦ ηόζιμο Κόνδ Σύ ιε ηάεανμκ. 

  

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Σηόημξ ιε δεζκόκ, ηὸ ηῶκ εθίρεςκ ἐηάθορε, ηαὶ ἡ ἰζπύξ ιμο 

ιὲ ηαηέθζπε Νζηῆηα, ιάηαν ζὺ θςηίζαξ ιε ἐκίζποζμκ. 

 

Λύημζ ἀκαζδεῖξ, ηὴκ ζὴκ πμίικδκ ἐηηανάηημοζζκ, ὦ Νζηδθόνε 

Μάνηοξ ημῦ Φνζζημῦ, ἀθθὰ ζῆξ ῥάαδῳ πνεζαείαξ ημύημοξ ἐηδίςλμκ. 

 

Πέκδηαξ πμθθμύξ, Ἀεακάζζε ιεηέενεραξ, ηαὶ ημὺξ ζμὺξ 

παῖδαξ ἀπμνμῦκηαξ ηνμθῆξ, δόλδξ ηῆξ εείαξ ηαηαπόνηαζμκ 

πνεζαείαζξ ζμο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μήηδν ημῦ Θεμῦ, ηὴκ πανμῦζα ἴδε ηάηςζζκ, ηὴκ 

ηαηαηνύπμοζα ημὺξ δμύθμοξ ημὺξ Σμύξ, ηαὶ ιὴ ἐάζδξ ἀπμθέζεαζ 

ηζκδοκεύμκηαξ. 

  

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Τεηάναηηαζ,ἐκ ἐιμὶ ηὸ πκεῦιά ιμο, ἀπὸ εθίρεςξ ἐπενῶκ 

πμθειμύκηςκ· ἐκ βὰν ζθμδνᾷ ἐβημημῦζζκ ὀνβῇ ιμζ, ηαὶ ηῇ ημῦ 

εακάημο δεζθίᾳ ἐηηήημιαζ, Σὺ Σῶηεν πηενμῖξ πενζζηενᾶξ, ηαῖξ θζηαῖξ 

ηῶκ Ἁβίςκ Σμο ζῶζόκ ιε. 
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Πενίθοπμκ, αἱ ημῦ αίμο ιμο γάθαζ, ηαὶ παεῶκ ἐπακαζηάζεζξ 

πμζμῦζζ, δζὰ πακηὸξ ἐηκζηῶζαζ ηὸ ηνεῖηημκ, ηαὶ δζδμῦζαζ ιενίδζ ηῇ 

πείνμκζ, ηὸ ἄνπεζκ Παηένεξ εὐηθεεῖξ, ηαῖξ πνεζαείαζξ ὑιῶκ ιε 

εὐθνάκαηε. 

 

Φανίζιαηα, ηαὶ ἰάζεζξ πμζηίθαξ, δζακέιμκηεξ ἀθεόκςξ ημῖξ 

πίζηεζ, εἰθζηνζκεῖ ἐκ ὑιῖκ πνμζζμῦζζ, ηαὶ ἐλαζημῦζζκ ἐη εθίρεςκ 

θύηνςζζκ, Παηένεξ ηαὶ κόζμοξ ηὰξ ἡιῶκ, ἐπζζηέραζεε κῦκ ηαὶ 

ἰάζαζεε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σὲ δέδςηεκ, ἐκ ηῷ ηόζιῳ Κύνζμξ, πνμζηαζίακ ὁ ηὸκ ηόζιμκ 

πμζήζαξ, Μῆηεν Ἁβκὴ ὡξ ἐκ ηόζιῳ ὀθεῆκαζ, δζ’ εὐδμηίακ ὡξ 

ἄκενςπμξ ἔβκςηε· δζὸ πμθειμύιεκόκ ιε κῦκ, ὑπ’ ἐπενῶκ ἀμνάηςκ 

δζάζςζμκ. 

  

Σηδνίλαηε, ὑιῶκ ηὴκ πμίικδκ Παηένεξ ὦ εεμθόνμζ, ηαὶ ηῶκ 

παθεπῶκ ηζκδύκςκ θοηνώζαζεε, μἳ ζοκέπμοζζ κῦκ ἡιᾶξ 

πμθοηνόπςξ. 

 

Ἄπνακηε, ἡ δζὰ θόβμο ηὸκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ 

ηῶκ ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

  

Πνμηείιεκμκ. Θασμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 

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

Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

Τῷ ηαζνῷ ἐηείκῳ, ἔζηδ ὁ Ἰδζμῦξ ἐπὶ ηόπμο πεδζκμῦ· ηαὶ ὄπθμξ 

πμθὺξ ιαεδηῶκ αὐημῦ ηαὶ πθῆεμξ πμθὺ ημῦ θαμῦ ἀπὸ πάζδξ ηῆξ 

Ἰμοδαίαξ ηαὶ Ἱενμοζαθήι ηαὶ ηῆξ παναθίμο Τύνμο ηαὶ Σζδῶκμξ, μἳ 

ἦθεμκ ἀημῦζαζ αὐημῦ ηαὶ ἰαεῆκαζ ἀπὸ ηῶκ κόζςκ αὐηῶκ· ηαὶ μἱ 

ὀπθμύιεκμζ ἀπὸ πκεοιάηςκ ἀηαεάνηςκ ηαὶ ἐεεναπεύμκημ. Καὶ πᾶξ 

ὁ ὄπθμξ ἐγήηεζ ἅπηεζεαζ αὐημῦ, ὅηζ δύκαιζξ παν’ αὐημῦ ἐλήνπεημ ηαὶ 

ἰᾶημ πάκηαξ. Καὶ αὐηόξ, ἐπάναξ ημὺξ ὀθεαθιμὺξ αὐημῦ εἰξ ημὺξ 

ιαεδηὰξ αὐημῦ, ἔθεβεκ· ιαηάνζμζ μἱ πηςπμί, ὅηζ ὑιεηένα ἐζηὶκ ἡ 

Βαζζθεία ημῦ Θεμῦ· ιαηάνζμζ μἱ πεζκῶκηεξ κῦκ, ὅηζ πμνηαζεήζεζεε· 
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ιαηάνζμζ μἱ ηθαίμκηεξ κῦκ, ὅηζ βεθάζεηε· ιαηάνζμί ἐζηε, ὅηακ 

ιζζήζςζζκ ὑιᾶξ μἱ ἄκενςπμζ, ηαὶ ὅηακ ἀθμνίζςζζκ ὑιᾶξ, ηαὶ 

ὀκεζδίζςζζκ, ηαὶ ἐηαάθςζζκ ηὸ ὄκμια ὑιῶκ ὡξ πμκδνόκ, ἕκεηα ημῦ 

Υἱμῦ ημῦ ἀκενώπμο. Φαίνεηε ἐκ ἐηείκῃ ηῇ ἡιένᾳ ηαὶ ζηζνηήζαηε· 

ἰδμὺ βὰν ὁ ιζζεὸξ ὑιῶκ πμθὺξ ἐκ ηῷ μὐνακῷ. 

Γόμα. Ταῖξ ηῶκ Σῶκ ζίςκ...Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο... 

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

με, ὁ Θεός... 

Πηαίζιαζζ αανμύιεκμζ, πάκηεξ ἡιεῖξ, εεμθόνμζ, ηαὶ 

ηαηαηαιπηόιεκμζ, ἀπεδδόζζ πάκημηε, ηαῖξ ηῶκ εθίρεςκ, πνὸξ ὑιᾶξ 

ζηέκμιεκ, ημὺξ ἡιῶκ Παηέναξ, ἐη ααεέςκ ἀκαηνάγμκηεξ· ζπεύζαηε 

Ἅβζμζ, πόκςκ ηῶκ ημῦ αίμο ημοθίζαηε, μἱ ιώθςπεξ πνμζώγεζακ, 

ηναύιαηα ἡιῶκ ηαηεζάπδζακ, ἰζπὺξ δὲ μὐη ἔζηζκ, ἐκ ιέθεζζκ μὐ 

θῶξ ημῖξ ὀθεαθιμῖξ· εἰ ιὴ πνὸ ηέθμοξ ἀνήλδηε, εἰξ ηέθμξ ὀθθύιεεα. 

  

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

νείζακηεξ ημὺξ πόδαξ εὐζεαείαξ ἐκ πέηνᾳ μὐ ηαηεζείζεδηε, 

ααζάκςκ ηνζηοιίαζξ, δζὸ ηθμκμύιεκόκ ιε, ἐπδνείαζξ ημῦ δαίιμκμξ, 

ἐπὶ ηὴκ πέηνακ Φνζζημῦ ζηήζαηε, ὁδδβμί ιμο. 

 

Φνζζημῦ ὡξ ζηναηζῶηαζ, ἐζηαονώζαηε ζάνηα ζὺκ ημῖξ 

παεήιαζζ, ηαὶ ηαῖξ ἐπζεοιίαζξ, ἐιμὶ δὲ γῶζα πάκηςξ, ἁιανηία 

ηανάηηεζ ιε, κεηνώζαηέ ιμο ζμθμί, ηὸ θνόκδια ηῆξ ζανηόξ ιμο. 

 

Τῆξ πθάκδξ ηαεαζνέηαζ, εὐζεαείαξ πνμζηάηαζ, ηαὶ ὁδδβμὶ ηῶκ 

πζζηῶκ, ηαὶ θύθαηεξ ηῆξ πμίικδξ, ηαύηδξ ὦ εεδβόνμζ, πνδιαηίγμκηεξ 

πάκημηε, ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ ὑιῶκ, πάκηαξ θνμονήζαηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Παεῶκ πμθζμνημύκηςκ, ηὴκ ἀεθίακ ροπήκ ιμο, ηαὶ 

ζπαναζζόκηςκ δεζκῶξ, Πανεέκε θύηνςζαί ιε, ηαὶ βὰν ὑπὲν ηὰξ 

ηνίπαξ, ηεθαθῆξ ιμο ἐπθήεοκακ, μἱ εθίαμκηεξ ἀθεζδῶξ, ηὴκ ηαπεζκὴκ 

γςήκ ιμο. 

  

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 
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Πανεζηδηόηεξ, ηῷ Βαζζθεῖ ηῶκ αἰώκςκ, εεμθόνμζ Παηένεξ 

εἰνήκδκ, αἰηήζαζεε ηόζιῳ, ἡιῖκ δὲ ζςηδνίακ. 

 

Τῶκ Ἀπμζηόθςκ, ὁιόηνμπμζ βεβμκόηεξ, ηῶκ Φνζζημῦ 

πνμαάηςκ ηὴκ θνμκηίδα, ἤναηε ηαὶ ηαῦηα, πνμζάλαηε ηῷ Πθάζηῃ. 

 

Ὡξ ηαεαζνέηαζ, ηῆξ πθάκδξ ἀκαθακέκηεξ, ηαὶ παεῶκ ζανηζηῶκ 

εεμθόνμζ, κζηδηήκ ιε πάζδξ, δείλαηε ἐπδνείαξ. 

Σξηαδηθόλ. 

Μίακ εεόηδηα, ἐκ ηνζζὶ παναηηῆνζζ, ηὸκ Παηένα ηαὶ Λόβμκ 

ηαὶ Πκεῦια, πάκηεξ πνμζηοκμῦιεκ, ἕκα Θεὸκ ηὰ ηνία. 

  

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

λέθζπεκ ἐκ πθείζηαζξ, θύπαζξ ἡ γςή ιμο, ηαὶ ὀπεημῖξ ηῶκ 

δαηνύςκ ηὰ ἔηδ ιμο, Σὺ ἡ πανὰ ηῶκ Σῶκ δμύθςκ, Σςηήν ιε 

εὔθνακμκ. 

 

ζπάζακημ ῥμιθαίακ, ἐκέηεζκακ ηόλμκ, ἁιανηςθμὶ ηαε’ ἡιῶκ 

ηῶκ Σῶκ δμύθςκ Φνζζηέ, Σὺ ηὰξ ἐκέδναξ ηὰξ ημύηςκ, Σςηὴν 

ιαηαίςζμκ. 

 

Πνεζαείαζξ Σῶκ ζίςκ, ιμθμβδηῶκ Σμο, εαῤῥῶκ Φνζζηὲ ὡξ 

ῥοζεήζμιαζ πάκηςκ ἐπενῶκ, ἐκ εὐπανίζηῳ ηανδίᾳ, παίνςκ δμλάγς 

Σε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πανεέκε Θεμηόηε, ἡ ἐθπὶξ ημῦ ηόζιμο, ἡ ηῶκ ἐεκῶκ ηὴκ ἐθπίδα 

ηοήζαζα, Σαῖξ ιεζζηείαζξ ἐθπίγςκ μὐη αἰζποκεήζμιαζ. 

  

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ Σε ηὴκ Θεμηόημκ, ηὴκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαὶ πακαιώιδημκ ηαὶ ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Τὴκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Φενμοαείι ηαὶ ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

Σεναθείι, ηὴκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηὴκ ὄκηςξ 

Θεμηόημκ Σέ ιεβαθύκμιεκ. 
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Τμὺξ ηνζζζμθαιπηῆναξ ημὺξ θεναοβεῖξ, ημὺξ ηῆξ ιεηακμίαξ, 

δζδαζηάθμοξ ηαὶ ὁδδβμύξ, ηῆξ ζηεκῆξ πμνείαξ, ηῆξ εἰξ ηὴκ 

Βαζζθείακ, θενμύζδξ ὑικςδίαζξ, ἀκεοθδιήζςιεκ. 

 

Νζηήηακ ηὸκ ἔκδμλμκ κζηδηήκ, ηαὶ ηὸκ Νζηδθόνμκ, ηὸκ ηῆξ 

κίηδξ ζηέθεζ ζεπηῷ, ἐβηεημζιδιέκμκ, ζὺκ ηῷ Ἀεακαζίῳ, ηῷ 

εαοιαζηῷ ἐκ ἔνβμζξ, ὕικμζξ ηζιήζςιεκ. 

 

Φαίνεηε Πμζιέκεξ ηῶκ ημῦ Φνζζημῦ, θμβζηῶκ ενειιάηςκ, 

πνμδβμύιεκμζ εὐζεαῶξ, μἱ πμίικδκ ἐκ πόᾳ ἐηηνέθμκηεξ Κονίμο, ηαὶ 

θύημοξ ἀζεαείαξ, ιαηνὰκ ἐθαύκμκηεξ. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηόθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

  

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

θέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαύηδκ Σμζ ηὴκ ἱηεζίακ, ὡξ Δεζπόηῃ, μἱ ἁιανηςθμί 

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ.  

Γόμα.Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί Σμὶ βὰν πεπμίεαιεκ. Μή 

ὀνβζζεῆξ ἡιῖκ ζθόδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἡιῶκ. Ἀθθ’ 

ἐπίαθερμκ ηαὶ κῦκ ὡξ εὔζπθαπκμξ ηαὶ θύηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηῶκ 

ἐπενῶκ ἡιῶκ. Σὺ βὰν εἶ Θεόξ ἡιῶκ ηαὶ ἡιεῖξ θαόξ Σμο, πάκηεξ ἔνβα 

πεζνῶκ Σμο ηαὶ ηὸ ὄκμιά Σμο ἐπζηεηθήιεεα.  

Καί λῦλ.Τῆξ εὐζπθαβπκίαξ ηὴκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, 

εὐθμβδιέκδ Θεμηόηε, ἐθπίγμκηεξ εἰξ Σέ ιή ἀζημπήζμιεκ, 

ῥοζεείδιεκ δζά Σμῦ ηῶκ πενζζηάζεςκ, Σὺ βὰν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ 

ηῶκ Φνζζηζακῶκ. 

  

40 Κύξηε ειέεζνλ 
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Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Δεῦηε ἀζπαζώιεεα πζζηῶξ, εήηδκ ηῶκ ηζιίςκ θεζράκςκ,  ηῶκ 

Μδδζηίμο Μμκῆξ, ἡβμοιέκςκ ηνάγμκηεξ· Παηένεξ Ἅβζμζ, μἱ 

θμζκίλακηεξ ηνίαςκα, ὑδνώηςκ ῥακίζζ, ηῆξ ὑιῶκ ἀζηήζεςξ ηαὶ 

πμνθονώζακηεξ, πεόκα ηῆξ ἐνήιμο, εεόεεκ, ημὺξ ὑιᾶξ ηζιῶκηαξ 

θνμονεῖηε, ηαὶ ἐκ ημῖξ ηζκδύκμζξ πενζζηέπεηε. 

 

Δέζπμζκα πνόζδελαζ, ηὰξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ Σμο, ηαὶ 

θύηνςζαζ ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

 

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

θύθαλόκ ιε ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο. 

  

  

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

  

 


