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13 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

ΟΙΟΜΑΡΣΤΡΧΝ Μνλῆο ἁγ. Θενδνζίνπ, Γξ. 
Υαξ. Μπνύζηα 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

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

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα. 

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Κνηλνβηάξρνπ ἡ Μνλὴ ἐγθαπρᾶηαη, ὑκῶλ ἀζθήζεσο ζπληόλνηο 

θακάηνηο, θαὶ πόλνηο ηῆο ἀζιήζεσο, Ἀββᾶδεο ζεπηνὶ, θαὶ Παηέξεο 

ἔλζενη, Ὁζηόαζινη ζεῖνη· πᾶζα δὲ ζεκλύλεηαη, ηνῦ Φξηζηνῦ 

θθιεζία, ὑκῶλ ιηηαῖο ἐλζέξκνηο πξὸο Αὐηόλ, ἔιενο πᾶζηλ ἀθζόλσο 

δσξνύκελνλ. 

 

Γόμα. Σὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη· εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην, 

ἐθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηῶκελ Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεη ἀεὶ ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Θεοδοζιᾶηαι Ὁζιομάρησρες, 

ταίρεηε. Χ. Μ. 

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

Θενῦ ἱεξεῖα ὡο ἐθιεθηὰ, ἐηύζεηε ζεῖνη, Ὁζηόαζινη ηῆο Μνλῆο, 

Ὁζίνπ Θενδνζίνπ, δηό πάληαο, ὑκᾶο ηηκῶληαο θηλδύλσλ 

ιπηξώζαζζε. 

 

μ ὕςνπο εὐθιείαο ὑκῶλ πηζηνὺο, ἀπαύζησο θξνπξεῖηε, 

Ὁζηόαζινη ἐθιεθηνὶ, ζεκλείνπ Θενδνζίνπ ζείνπ, ἀλεπθεκνῦληαο 

ὑκῶλ θαηνξζώκαηα. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_374.html
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Ὁζίαλ παλύκλεηνη ἀγσγήλ, Θενδνζηᾶηαη, δηειζόληεο 

καξηπξηθὴλ, εἰιήθαηε ράξηλ ἱθεηεύεηλ, ὑπὲξ ἡκῶλ ηὸλ θηιάλζξσπνλ 

Κύξηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γπλάκσζνλ πάληαο ηνὺο ἀζζελεῖο, νἰθέηαο Σνπ, Μῆηεξ, 

ἀληηζηῆλαη ηνῦ πνλεξνῦ, ἰζρύτ Κπξία Θενηόθε, ηνὺο κεγαιύλνληαο 

πιῆζνο ραξίησλ Σνπ. 

 

ᾨδὴ γ´. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Οὐξαλῶλ θιεξνλόκνη, δηελεθνῦο κέηνρνη, εὐθξνζύλεο 

Θενδνζίνπ, Μάλδξαο νἱ ἔλνηθνη, νἱ κηαηθόλνηο ρεξζὶλ, 

ἀπνθηαλζέληεο ζεόζελ, πάληα πεξηζθέπεηε, δῆκνλ Φξηζηώλπκνλ. 

 

Σειαζθόξνη Παηέξεο, ἀζιεηηθνῖο ζθάκκαζηλ, νἱ ηειεησζέληεο 

θξνπξεῖηε, Ὁζηνκάξηπξεο, Θενδνζίνπ Μνλῆο, Κνηλνβηάξρνπ ηνὺο 

πίζηεη, ηαῖο ὑκῶλ δεήζεζη, πάληνηε ζπεύδνληαο. 

 

Ἰακάησλ ρεηκάῤῥνπο, ὑκῶλ ζνξὸο πέθελε, ηῶλ ραξηηνβξύησλ 

ιεηςάλσλ, Ὁζηνκάξηπξεο, ηνῖο πξνζθπλνῦζηλ αὐηά, ζεκλνὶ 

Θενδνζηᾶηαη, εὐιαβῶο ἑθάζηνηε, ζενκαθάξηζηνη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀεηπάξζελε Μῆηεξ, Φξηζηηαλῶλ θαύρεκα, Κεραξηησκέλε 

Παξζέλε, Θενγελλήηξηα, ῥῦζαη ἡκᾶο πεηξαζκῶλ, θαὶ ιππεξῶλ θαὶ 

θηλδύλσλ, ηνὺο ςαικνῖο θαὶ ᾄζκαζη, Σὲ κεγαιύλνληαο. 

 

Σηεξίδεηε, ὑκῶλ δεήζεζη πάληαο ηνὺο θινλνπκέλνπο, 

Ὁζηόαζινη ζαπκαζηνί, ὑκᾶο κεγαιύλνληαο ἐθζύκσο, ζεπηνὶ 

Θενδνζηᾶηαη. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ, Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β´. Πξεζβεία ζεξκή. 

Μνλῆο ἀζθεηαὶ Θενδνζίνπ ἔκθξνλνο, ἀλόκσλ ἐρζξῶλ, νἱ 

κηαηθόλνηο μίθεζη, θηαλζέληεο πξεζβεύζαηε ηῷ Φξηζηῷ ἐθηελῶο, 

Ὁζηόαζινη, ὑπὲξ πηζηῶλ ιεηςάλσλ εὐιαβῶο, ὑκῶλ πξνζθπλνύλησλ 

ζήθελ πάλζεπηνλ. 

 

 

ᾨδὴ δ´. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Τῆο ἐξήκνπ νἰθήηνξεο, Θενδνζηᾶηαη Ὁζηνκάξηπξεο, ἁγηάδεηε 

θαὶ ῥύεζζε, πεηξαζκῶλ ὑκῖλ ηνὺο θαηαθεύγνληαο. 

 

Ἀζθεηῶλ ἀθξνζίληα, θαὶ Μαξηύξσλ θύκηλα εὐσδέζηαηα, 

Θενδνζηᾶηαη πάλζεπηνη, ἔζηε ηαρηλνὶ ἡκῶλ ἀθέζηνξεο. 

 

Ἰζπληῆξεο πξὸο δώκαηα, ἔζηε ηὰ νὐξάληα ἀπιαλέζηαηνη, 

Θενδνζηᾶηαη Ἅγηνη, ζηεθεθόξνη Μάξηπξεο παλόζηνη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οὐ παπόκεζα, Γέζπνηλα, πιῆζνο ζαπκαζίσλ Σνπ 

κεγαιύλνληεο, θαὶ δνμάδνληεο ηὸλ Τόθνλ Σνπ, Λόγνλ ηνῦ Θενῦ ηὸλ 

Ὑπεξάγαζνλ. 

 

Ὠδή ε´. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Σθέπεηε ἀεὶ, θαὶ πεξηθξνπξεῖηε ἅπαληαο, εὐζεβεῖο, 

Ὁζηνκάξηπξεο ζεπηνί, ηνῦ Θενδνζίνπ Μάλδξαο θξίλα εὔνζκα. 

 

Ἴαζκνη ηεξπλνί, Θενδνζηᾶηαη Ἅγηνη, θαηεπθξάλαηε δεήζεσλ 

ὑκῶλ, ηαῖο ὀδκαῖο πηζηῶλ ρνξνύο, Ὁζηνκάξηπξεο. 

 

Ὄιβνη ηηκαιθεῖο, γελλαηόηεηνο βξαβεύζαηε, ηὴλ ὑγείαλ ἡκῖλ 

ηνῖο εὐιαβῶο, καθαξίδνπζηλ ὑκᾶο, Ὁζηνκάξηπξεο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μέκλεζν ἡκῶλ, Σὲ ηηκώλησλ, Μεηξνπάξζελε, ὡο πηζηῶλ 

Φξηζηηαλῶλ θαηαθπγὴλ, θαὶ ηῶλ ὄλησλ ἐλ ηαῖο ιύπαηο παξακύζηνλ. 
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ᾨδὴ ο´. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἀγάικαηα, ζεῖα ὁζηόηεηνο, ηὴλ Μνλὴλ Θενδνζίνπ ηνῦ ζείνπ, 

παλεπθιεῆ καξηπξίνπ θνλίζηξαλ, νἱ ἀλαδείμαληεο, Ὁζηνκάξηπξεο, 

ὑκῶλ ιεηςάλσλ ηὴλ ζνξὸλ, πξνζθπλνῦληαο πηζηῶο ἁγηάδεηε. 

 

Ῥσλλύκελνη, πάληεο Ὁζηόαζινη, ηαῖο ὑκῶλ ιηηαῖο, 

Θενδνζηᾶηαη, πξὸο ηὸλ Θεὸλ εὐιαβῶο πξνζθπλνῦκελ, ὑκῶλ 

ιεηςάλσλ ζνξὸλ ηὴλ πξνρένπζαλ, πηζηνῖο ἰάζεηο ὡο θξνπλὸλ, 

ἰακάησλ ἀζηείξεπηνλ, Ἅγηνη. 

 

Τνὺο Μάξηπξαο, Ἀζθεηὰο γεξαίξνληεο, ηῆο Μνλῆο Θενδνζίνπ 

Ὁζίνπ, ἐλ εὐιαβείᾳ αὐηνῖο ἐθβνῶκελ· Φξηζηὸλ ἡκῖλ ἀθιηλῶο, 

Ὁζηόαζινη, θαζηιενῦζζε ηνῖο πηζηῶο, ἀλπκλνῦζηλ ὑκῶλ 

θαηνξζώκαηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑκλνῦληέο Σε, ὡο πξνζηάηηλ ἄγξππλνλ, θαὶ ηαρεῖαλ βνεζὸλ ἐλ 

θηλδύλνηο, Θενγελλῆηνξ, πξνζθεύγνκελ πίζηεη, ηαῖο πξὸο Υἱόλ Σνπ 

ζεξκαῖο παξαθιήζεζη, ηὸλ πᾶζαλ δόζηλ ἀγαζὴλ, νὐξαλόζελ πηζηνῖο 

ἀπνλέκνληα. 

 

Σηεξίδεηε, ὑκῶλ δεήζεζη πάληαο ηνὺο θινλνπκέλνπο, 

Ὁζηόαζινη ζαπκαζηνί, ὑκᾶο κεγαιύλνληαο ἐθζύκσο, ζεπηνὶ 

Θενδνζηᾶηαη. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ᾿ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β´. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Ὁζηνκάξηπξεο Μάλδξαο ζεηόηαηνη, Θενδνζίνπ ζεπηνῦ 

ἐπνπηεύεηε, ἐμ ὕςνπο δόμεο ἡκᾶο, ηνὺο ἐλ ᾄζκαζηλ ἀλεπθεκνῦληαο 

ὑκῶλ ηὴλ ἐλάζθεζηλ, θαὶ ηὴλ ζθαγὴλ ἐλ ἐξήκῳ ηὴλ ἄδηθνλ. 

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ ὁ θάναηος ηῶν Ὁζίων 

Αὐηοῦ.η. Θασμαζηὸς ὁ Θεὸς ἐν ηοῖς Ἁγίοις Αὐηοῦ. 
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Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ἔζηε ὁ Ἰεζνῦο ἐπὶ ηόπνπ πεδηλνῦ· θαὶ ὄρινο 

πνιὺο καζεηῶλ αὐηνῦ θαὶ πιῆζνο πνιὺ ηνῦ ιανῦ ἀπὸ πάζεο ηῆο 

Ἰνπδαίαο θαὶ Ἱεξνπζαιήκ θαὶ ηῆο παξαιίνπ Τύξνπ θαὶ Σηδῶλνο, νἳ 

ἦιζνλ ἀθνῦζαη αὐηνῦ θαὶ ἰαζῆλαη ἀπὸ ηῶλ λόζσλ αὐηῶλ· θαὶ νἱ 

ὀρινύκελνη ἀπὸ πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ θαὶ ἐζεξαπεύνλην. Καὶ πᾶο 

ὁ ὄρινο ἐδήηεη ἅπηεζζαη αὐηνῦ, ὅηη δύλακηο παξ’ αὐηνῦ ἐμήξρεην θαὶ 

ἰᾶην πάληαο. Καὶ αὐηόο, ἐπάξαο ηνὺο ὀθζαικνὺο αὐηνῦ εἰο ηνὺο 

καζεηὰο αὐηνῦ, ἔιεγελ· καθάξηνη νἱ πησρνί, ὅηη ὑκεηέξα ἐζηὶλ ἡ 

Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ· καθάξηνη νἱ πεηλῶληεο λῦλ, ὅηη ρνξηαζζήζεζζε· 

καθάξηνη νἱ θιαίνληεο λῦλ, ὅηη γειάζεηε· καθάξηνί ἐζηε, ὅηαλ 

κηζήζσζηλ ὑκᾶο νἱ ἄλζξσπνη, θαὶ ὅηαλ ἀθνξίζσζηλ ὑκᾶο, θαὶ 

ὀλεηδίζσζηλ, θαὶ ἐθβάισζηλ ηὸ ὄλνκα ὑκῶλ ὡο πνλεξόλ, ἕλεθα ηνῦ 

Υἱνῦ ηνῦ ἀλζξώπνπ. Φαίξεηε ἐλ ἐθείλῃ ηῇ ἡκέξᾳ θαὶ ζθηξηήζαηε· 

ἰδνὺ γὰξ ὁ κηζζὸο ὑκῶλ πνιὺο ἐλ ηῷ νὐξαλῷ. 

 

Γόμα. Ταῖο ηῶλ Σῶλ Ἁγίσλ…   

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ…   

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

με, ὁ Θεὸς…   

Ῥύζαζζε ζηελώζεσλ, θαὶ ἐπεξείαο ηνῦ πιάλνπ, ηνὺο ὑκῖλ 

πξνζπίπηνληαο, πίζηεη, Ὁζηόαζινη θαιιηκάξηπξεο, ηῆο Μνλῆο 

ιείξηα, ηνῦ Θενδνζίνπ, ηνῦ Κνηλνβηάξρνπ πάληεξπλα, νἱ 

θαηαζηέθνληεο, θθιεζίαλ πᾶζαλ ἀζθήζεζηλ, ὑκῶλ θαὶ 

ἐλαζιήζεσο, πόλνηο ἐλ ἐξήκῳ, καθάξηνη, ηξηβώληνλ νἱ ρξώζαληεο, 

ηῆο ὑκῶλ ἀζθήζεσο αἵκαζη, θαὶ Φξηζηῷ δξακόληεο, ἀπαύζησο 

ζπλεπθξαίλεζζαη, ζεπηνί, ηῷ δαςηιῶο πᾶζη λέκνληη, ζηέθε 

ἀθζαξηόηεηνο. 

 

ᾨδὴ δ´. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ῥαληηζκῷ, Ἀζινθόξνη, ἁγηάδεηε πάληαο ὑκῶλ δεήζεσλ, πξὸο 

Κύξηνλ ηνὺο πίζηεη, ιεηςάλσλ πξνζθπλνῦληαο, ηὴλ ὑκῶλ 

ραξηηόβξπηνλ, ζνξὸλ ἐλ Μάλδξᾳ ζεπηῇ, θιεηλνῦ Θενδνζίνπ. 
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θ δνκάησλ ηνῦ πόινπ, πακθαῶλ εὐινγεῖηε θαὶ ἐπνπηεύεηε, 

πηζηνὺο ἀλεπθεκνῦληαο, ὑκῶλ ζηεῤῥνὺο θακάηνπο, ἰζαγγέινπ 

βηώζεσο, θαὶ πόλνπο ἀζιεηηθνύο, ὦ Θενδνζηᾶηαη. 

 

Σπλῳδὰ εὐθεκνῦληεο, ηνὺο ὑκῶλ ζεαξέζηνπο, Ὁζηνκάξηπξεο, 

θακάηνπο θαὶ ηνὺο πόλνπο, ἐλδόμνπ καξηπξίνπ, ηαῖο ὑκῶλ 

θαηαθεύγνκελ, ιηηαῖο ἀκλνὶ ηῆο Μνλῆο, ζεπηνῦ Θενδνζίνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φαῖξε, Θενγελλῆηνξ, Παλαγία Παξζέλε, πηζηῶο 

θξαπγάδνληεο, αἰηνύκεζα εὐράο Σνπ πξὸο ηὸλ κνλνγελῆ Σνπ 

Ἰεζνῦλ, ηὸλ θηιάλζξσπνλ. Λόγνλ Ὑςίζηνπ Θενῦ, 

Ὑπεξεπινγεκέλε. 

 

ᾨδὴ ε´. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ἀκώκνπο ἄξλαο, Θενδνζίνπ Ὁζίνπ, ηῆο Μνλῆο εὐθεκνῦληεο 

πξεζβείαο, ηὰο αὐηῶλ πξὸο Κηίζηελ, αἰηνύκεζα ηὰο ζείαο. 

 

Ἰζρὺλ ζεόζελ, ἡκῖλ ὀκβξίζαηε ζεῖνη, Ὁζηόαζινη Θενδνζίνπ 

Μάλδξαο, ηνῖο ηηκῶζηλ ὑκῶλ, ζηεῤῥνὺο θακάηνπο. 

 

Ῥαίλνληεο ὕκλσλ, ηνῖο κύξνηο κλήκελ, ηὴλ ζείαλ ηὴλ ὑκῶλ, ὦ 

Θενδνζηᾶηαη, ράξηλ ἐθδεηνῦκελ, ὑκῶλ θαὶ πξνζηαζίαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Δὐιόγεη, Μῆηεξ, ηνὺο κεγαιύλνληαο πόζῳ, ζαπκαζίσλ Σνπ 

ἄκεηξνλ πιῆζνο, Κεραξηησκέλε, Κπξία Θενηόθε. 

 

ᾨδὴ ζ´. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Τνὺο θαηαζπαδνκέλνπο, ὑκῶλ ιεηςάλσλ ζήθαο, ἐπεπινγεῖηε 

ἀεί, Ὁζηόαζινη, Θενδνζίνπ Ὁζίνπ Μνλῆο ζεβάζκαηα. 

 

Δὑξεῖλ ηὸλ καξγαξίηελ, ηνὺο ὑκᾶο ηηκῶληαο ηὸλ πνιπηίκεηνλ, 

θαηαμηώζαηε, Φξηζηόλ, Ὃλ εὕξαηε ἄζινηο, Ὁζηνκάξηπξεο. 
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Φαξᾶο ἡκῶλ θαξδίαο, Θενδνζηᾶηαη, Ὁζηνκάξηπξεο ηάρνο 

ἐκπιήζαηε, ηνὺο εὐθεκνῦληαο ἐθζύκσο ὑκῶλ ηὰ ζθάκκαηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μὴ παύζῃ δπζσπνῦζα, Σὸλ Υἱόλ, Παξζέλε, ὑπὲξ ἡκῶλ ηῶλ 

ηηκώλησλ ἐλ ᾄζκαζη, ηὴλ πξνζηαζίαλ Σνπ, Μῆηεξ, πξὸο πάληα 

ζηέλνληα. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο…. 

 

Ὁζηνκαξηύξσλ ζεπηνὺο ρνξνὺο, ηνῦ Θενδνζίνπ, ηνῦ Ὁζίνπ 

ιακπξᾶο Μνλῆο, κέιςσκελ ἐθζύκσο, ζηπγλῶο ζθαγηαζζέληαο, ὡο 

ἄξλαο ἐλ ἐξήκνπ, βάζεη γεζόκελνη. 

 

Τνὺο ἐλ ηῇ ἐξήκῳ ἀζθεηηθνῖο, ιάκςαληαο θακάηνηο, θαὶ 

ἀζιήζεσο εὐζζελνῦο, πόλνηο εὐζρεκόλσο, Μνλῆο Ὁζηνάζινπο, 

Θενδνζίνπ ζείνπ, πάληεο ὑκλήζσκελ. 

 

Φαίξεηε, Ἀββᾶδεο ζενεηδεῖο, θαὶ ζεπηνὶ Παηέξεο, ηνῦ 

ζεκλείνπ ηνῦ εὐθιενῦο, ηνῦ Κνηλνβηάξρνπ, Θενδνζίνπ πάληεο, 

δεηλῶο ζθαγηαζζέληεο, ἄξλεο ὡο ἄκσκνη. 

 

Θενδνζηᾶηαη πηζηῶλ ρνξνύο, Μάξηπξεο θξνπξεῖηε, θαὶ 

ἀπήκνλαο ηνῦ ἐρζξνῦ, ηῶλ βειῶλ ηεξεῖηε, ἐλ πίζηεη πξνζθπλνῦληαο, 

ὑκῶλ ιεηςάλσλ ζήθελ, ηὴλ ραξηηόβξπηνλ. 

 

Δὔρεζζε Ἀββᾶδεο ὑπὲξ ἡκῶλ, θαὶ ζεπηνὶ Παηέξεο, 

πξνζθπλνύλησλ παλεπιαβῶο, ηνὺο ζνξνὺο ιεηςάλσλ, ὑκῶλ 

ζεκεηνθόξνη, Θενδνζίνπ Μάλδξαο Ὁζηνκάξηπξεο. 

 

Τνῦ Κνηλνβηάξρνπ ζεπηῆο Μνλῆ, ηνὺο Ὁζηνάζινπο, 

εὐθεκήζσκελ ἐλ ρνξῷ, ηνὺο ἀπνθηαλζέληαο ὡο ἄξλαο κηαηθόλνηο, 

παιάκαηο ηῶλ ἀπίζησλ, πάληεο Φξηζηώλπκνη. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί…. 



[94] 

 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. 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 

ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα 

ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ.Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, 

εὐινγεκέλε 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. 

Γεῦηε ἀζπαζώκεζα πηζηῶο, ζήθελ ηῶλ ηηκίσλ ιεηςάλσλ, 

Θενδνζίνπ Μνλῆο, ἀζινθόξσλ θξάδνληεο· Ὁζηνκάξηπξεο, νἱ 

θνηλίμαληεο ηξίβσλα, αἱκάησλ ῥαλίζη, ηῆο ὑκῶλ ἀζθήζεσο θαὶ 

πνξθπξώζαληεο, ρζόλα ηῆο ἐξήκνπ, ζεόζελ, ηνὺο ὑκᾶο ηηκῶληαο 

θξνπξεῖηε, θαὶ ἐλ ηνῖο θηλδύλνηο πεξηζθέπεηε. 

 

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 ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 




