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17 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίνπ Αλησλίνπ 

ηνπ Μεγάινπ 
 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

Χαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύνζε, εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ ιμο… 

 

Θεόξ Κύνζμξ, ηαί ἐπέθακεκ ἠιίκ(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Τόκ ἀνπδβόκ ηῶκ Μμκαζηῶκ ηαί ἀθείπηδκ, ηαί ηανηενόροπμκ 

ἐνήιμο Πνςηάνπδκ, ἀκεοθδιμῦκηεξ ηνάλςιεκ αὐηῶ μἱ Πζζημί, Ἅβζε 

Ἀκηώκζε, ηαῖξ πνεζαείαζξ ζμο πάζδξ, θύπδξ δζαζηέδαζμκ 

ζημηεζκόηαημκ κέθμξ, ηαί ηάξ ἰάζεζξ δίδμο ζοιπαεῶξ, ημῖξ 

ἀζεεκμύζζ ηαί πόες ζέ ιέθπμοζζ. 

Γόμα  Καί λῦλ . 

Θενηνθίνλ 

Τή Θεμηόης ἐηηεκῶξ κῦκ πνμζδνάιςιεκ, ἁιανηςθμί ηαί ηαπεζκμί 

ηαί πνμζπέζςιεκ ἐκ ιεηάκμζα ηνάγμκηεξ ἐη αάεμοξ ροπῆξ. 

Γέζπμζκα αμήεδζμκ, ἐθ’ ἠιίκ ζπθαβπκζζεεῖζα, ζπεῦζμκ 

ἀπμθθύιεεα ὑπό πθήεμοξ πηαζζιάηςκ, ιή ἀπμζηνέρεζξ ζμύξ 

δμύθμοξ ηεκμύξ. Σέ βάν ηαί ιόκδκ ἐθπίδα ηεηηήιεεα. 

 

Χαικόο λ΄ (50) 

θέδζμκ ιέ, ὁ Θεόξ… 

 

Δἴηα ράθθμιεκ ηάξ Ὠδᾶξ ημῦ Κακόκμξ. 

 

Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ἀξκαηειάηελ Φαξαώ. 

Ἀκηώκζμκ ηόκ Θεῖμκ εὐθδιεῖκ εέιζξ. Ἀεακαζίαξ ηαί γςῆξ 

θααόιεκμξ ηῆξ αἰςκίμο ζαθῶξ, ηαί ηνζζοπμζηάημο αἴβθδξ 

ἐιθμνμύιεκμξ, ηῷ θςηζζιῶ ηῆξ πάνζημξ, ηήκ γμθώδδ ροπήκ ιμο, 

ηαηαοβαζεῆκαζ δοζώπδζμκ, Πάηεν ηῶκ Παηένςκ Ακηώκζε. 
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Νέμκ ὑπάνπςκ ἡθζηία ζώιαημξ, ηαζκήκ ὁδόκ ἀνεηῆξ, πενζπαηῶκ 

Πάηεν, ἀηζκδύκςξ ἔθεαζαξ, εἰξ Οὐνακμύξ, Ἀκηώκζε, ηῷ Σςηήνζ 

πνεζαεύςκ, ὑπέν ηῶκ πίζηεζ ηήκ Μκήιδκ ζμο, ηαί πόες ηεθμύκηςκ 

πακόθαζε. 

 

Τνζζοπμζηάης θαιπδδόκζ, Πακζεικέ, ἀεί θαιπόιεκμξ, ηό δοζιεκέξ 

ἅπακ, ηῶκ δαζιόκςκ θνύαβια, ηαί ηῶκ ἐπενῶκ ηήκ ἔπανζζκ, ηαί ηάξ 

κόζςκ ἑθόδμοξ, ἐη ηῶκ ζῶκ δμύθςκ ἀπέθαζμκ, εείαζξ ζμο 

πνεζαείαζξ, Ακηώκζε. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὡξ Θεμῦ Μήηδν παννδζίακ ἔπμοζα, πνόξ ηόκ ζόκ Τόημκ Ἁβκή, 

Μμκμβεκῆ Λόβμκ, ημῦ Παηνόξ ὑπάνπμκηα, ηαί ζοιθοῆ ηῷ Πκεύιαηζ, 

δοζςπμῦζα ιή παύζδ, κόζςκ δεζκῶκ ηέ ηαί εθίρεςκ, ζῶζαζ ημύξ 

πζζηῶξ ζέ δμλάγμκηαξ. 

 

 

Ὠδή γ’. Ὁ ζηεξεώζαο θαη’ ἀξράο 

Νεκεονςιέκς θμβζζιῶ ηαί ζηαεενά δζακμία ηῶκ παεῶκ 

ηαηαιανάκαξ ηήκ θθόβα, Οὐνακμύξ πενζπμθεῖξ, ἀμίδζιε Ἀκηώκζε, 

ὑπέν ἠιῶκ πνεζαεύςκ, ηῶκ ιεηά πόεμο ὑικμύκηςκ ζέ. 

 

Ἰζπονμηάηαξ πνμζαμθᾶξ δαζιόκςκ εναζοκμιέκςκ, ηαί εδνίςκ ηάξ 

ὁνιᾶξ ιζιμοιέκςκ, ὡξ ηαηήζποκαξ Σμθέ, ηαιέ δή ἐκδοκάιςζμκ, 

ηαηαθνμκῆζαζ μὕης, δόθμοξ αὐηῶκ ηά ηεπκάζιαηα. 

 

 Μμκαγόκηςκ ἀνπδβόξ ημῦ ζηόημοξ ηάξ ἐλμοζίαξ, ἐβηναηεία 

ενζαιαεύζαξ ζοκηόκς, κζηδηήξ ὡξ ἀθδεῶξ Ἀκηώκζμξ ἐβέκεημ, ὑπέν 

ηῶκ νεμδόλςκ, Θεῶ πνεζαεύςκ ἀείπμηε. 

 

Θενηνθίνλ 

Νεκεηνςιέκμκ ιμο ηόκ κμῦκ, ηή ηῆξ γςῆξ ἐκενβεία, ηῆξ ἔη ζμύ 

θακενςεείζδξ ἐκ Κόζις, ἑλακάζηδζμκ, Ἁβκή, ηαί πνόξ γςήκ 

ὁδήβδζμκ, ζύ βάν ηή ημῦ Υἱμῦ ζμο ἰζπύσ Ἅδδκ ηαηέθοζαξ. 

 

Ὠδή δ’. Σύ κνπ ἰζρύο Κύξηε… 

Τῶκ ἀνεηῶκ, ηθίιαηζ εεία πνδζάιεκμξ, ζύ ἀκῆθεεξ, Πάηεν, εἰξ 

Οὐνάκζα, ηαί ηόκ Θεόκ εἶδεξ ηαεανῶξ, ὄκ κῦκ ἐηδοζώπεζ ὑπέν ζῶκ 

δμύθςκ, Ἀκηώκζε, ηοπεῖκ ηῆξ ζςηδνίαξ, ηαί ἀθέζεςξ πάκηςκ, 

ροπζηῶκ ιμθοζιῶκ ηαί ηαηώζεςκ. 



[97] 

 

 

Ὅθμξ Θεῶ, ὑπμηαβεῖξ, ὤ Ακηώκζε, ιόκμξ ιόκς, Πάκζεπηε, 

ἐκμύιεκμξ δί’ ἀνεηῆξ, ηαί ηαεμιζθῶκ, ηαί ἀκηί βδΐκμο ἀλζςεεῖξ ηήκ 

μὐνάκζμκ, ἀπόθαοζζκ ἀλίςξ, ημῖξ πζζηῶξ ζέ ὑικμύζζ, εἰξ ζςηδνίακ 

ανααεύεζξ, εείαζξ πνεζαείαζξ ζμο. 

 

Νμῦκ ηαί ροπήκ, ιειμθοζιέκμξ, ὤ Ὅζζε, ηήκ ἀπάηδκ ἔπςκ 

ηονζεύμοζακ, ημύξ θμβζζιμύξ ιμο ὁ δοζηοπήξ, ηαί ηάξ θακηαζίαξ 

ηῶκ δοζιεκῶκ ἐπενῶκ πάκημηε, πνόξ ζέ κῦκ ηαηαθεύβς, ηόκ εενιόκ 

ιμο πνμζηάηδκ, ἐθπίγςκ ηαῖξ εὐπαίξ ζμο, ηοπεῖκ ηῆξ ζςηδνίαξ. 

 

Θενηνθίνλ 

Θεόκ ἔη ζμύ, ηόκ ζανηςεέκηα δοζώπδζμκ, ηόκ ἀηνέπηςξ, ὅ ἤκ 

δζαιείκακηα, ηαί θοζζηῶξ αὐηῶ ηῷ Παηνί, ηαί ζμί ηή Τεημύζδ, 

βεκόιεκμκ ὁιμμύζζμκ, ροπῶκ ηήκ ζςηδνίακ, ηαί ζςιάηςκ ὑβείακ, 

ἠιίκ ημῖξ ζέ ὑικμύζζ Πανεέκε, δςνήζαζεαζ. 

 

 

Ὠδή ἐ’. Ἴλα ηί κέ ἀπώζσ 

κμζημύκηαξ ζμί ἔπςκ, πάκηαξ ημύξ Μμκάζακηαξ, ἀΰθμοξ Νόαξ ηέ, 

ηαί ἀπμθαιαάκςκ ηήκ Οὐνάκζμκ δόλακ, Ἀκηώκζε, ιέικδζμ ηῶκ 

πίζηεζ, ηαί πόες ζέ ὑικμθμβμύκηςκ, ηαί ηῆξ δόλδξ ἐηείκδξ ἀλίςζμκ. 

 

Ἰαιάηςκ ηήκ πάνζκ, ηαη’ ἀζεεκεζῶκ ἀκζάηςκ ὡξ ἔθααεξ, ηαί ηαηά 

δαζιόκςκ ἐη εεμῦ ἐλμοζίακ, Ἀκηώκζε, μὕηςξ ἐη ζῶκ δμύθςκ, 

δαζιόκςκ δόθμοξ ηαί ἑθόδμοξ, ηάξ ηῶκ κόζςκ, ὤ Πάηεν ἑλάθεζρμκ. 

 

Ἱθαζιόκ ιμί παναζπμο, ηῶκ ἀημπδιάηςκ θζηαίξ ζμο, Ακηώκζε, ηαί 

ἐθέδζμκ ιέ ηαί ηά ἕθηδ ροπῆξ ιμο εενάπεοζμκ, ηαί ἀπεβκςζιέκμκ 

ὄκηα ἐηθύηνςζαζ ιέ ηάπεζ, ἀνεηῶκ η’ ἐκδζαίηδια πμίδζμκ. 

 

Θενηνθίνλ 

Οἱ ζέ ζηέπδκ πθμοημῦκηεξ, ηαί ηή ζή πνεζαεία ἀεί ἐβηαοπώιεκμζ, 

ἀεκκάςξ, Κόνδ, ζέ ὑικμῦιεκ, ηαί πόες βεναίνμιεκ, Σύ βάν εἰ, 

Πανεέκε, ιόκδ ἐθπίξ ηῶκ νεμδόλςκ, ηεῖπμξ, δόλα, ηζιή ηέ ηαί 

ηαύπδια. 
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Ὠδή ζη’. Ἄβπζζνο ἁκαξηηῶλ 

Νόιζιμκ ἀζηδηζηῶξ πμθζηείακ ἁπαθῶκ ἐλ ὀκύπςκ, ἀκαθααῶκ, ὤ 

Πάηεν, δόλδξ εείαξ ἠλίςζαζ, ηαί ὡξ εεῖμξ ἀνζζηεύξ ζηέθμξ 

ἀπείθδθαξ ηό ηῆξ κίηδξ, ὑπέν ἠιῶκ ἀεί δεόιεκμξ. 

 

Ἔπμκηεξ πνόξ ηόκ Θεόκ ἰζπονόκ ζέ πνεζαεοηήκ, ὤ εεμθνμκ, ηαί ηῶκ 

ηζκδύκςκ νύζηδκ ηαί πνμζηάηδκ ηαί πνόιαπμκ, ηαηαθεύβμκηεξ εἰξ 

ζέ πάκηςκ θοηνμύιεεα ἀδμηήηςκ, 

κόζςκ πακημίςκ ηαί ηαηώζεςκ. 

 

Ὕρζζημξ ἐπί ηῆξ βήξ ζύ βεκόιεκμξ ἐκ εαύιαζζ εείμζξ, ηά πμκδνά ημο 

ζηόημοξ θοβαδεύεζξ κῦκ πκεύιαηα, ηαί ηαεαίνεζξ ηάξ πμθθᾶξ ἠιῶκ, 

Ἀκηώκζε, ἀζεεκείαξ, ηαί ιμθοζιμύξ ροπῆξ ηαί ζώιαημξ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὕρςζαξ πακαθδεῶξ ηήκ πεζμῦζακ ηῶκ ἀκενώπςκ μὐζίακ, ὤ 

Πακαβία Κόνδ, ηόκ Θεόκ βαθμοπήζαζα, ημῦημκ μὔκ ὑπέν ἠιῶκ, 

ηοπεῖκ ἀθέζεςξ ἐβηθδιάηςκ, δζδκεηῶξ δοζώπεζ, Πακαβκέ. 

 

Ἀκηώκζε, ηῶκ Μμκαγόκηςκ ἔλανπμξ ηέ ηαί ηθέμξ, ἐκ ηαῖξ ἀπαύζημζξ 

εὐπαίξ ζμο ικδιόκεοε, ἠιῶκ ηῶκ πίζηεζ ζέ ἀκοικμύκηςκ. 

 

Ἄπνακηε, ἡ δζά θόβμο ηόκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ ἐπ’ ἐζπάηςκ ηῶκ 

ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

 

Δἴηα ηό Κνληάθηνλ Ἦρνο β’. 

Φςηί ηῷ ἀπνμζίης ηαηαθαιπόιεκμξ, ὡξ ἀζηήν ἐλέθαιραξ ἐκ ηή 

ἐνήις, Πακεύθδιε, δζμ ηαί ημύξ αζςηζημύξ εμνύαμοξ ηαηαθζπῶκ, 

ηαί ηόκ Σηαονόκ ἐπ’ ὤιςκ ἀνάιεκμξ, ηαηαθςηίγεζξ δζδαπαίξ ζμο, 

Ακηώκζε, ημύξ εὐζεαῶξ ζμί πνμζπεθάγμκηεξ. 

 

Καί εζύο ηό Πξνθείκελνλ Ἦρνο δ’. 

Τίιζμξ ἐκακηίμκ Κονίμο ὁ εάκαημξ ημῦ ζίμο αὐημῦ. 

Σηίπμξ.Τί ἀκηαπμδώζςιεκ ηῷ Κονίς πενί πάκηςκ ὧκ ἀκηαπέδςηεκ 

ἠιίκ; 

 

Δαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Λνπθᾶλ (ζη’ . 17-23) 

Τῷ ηαζνῶ ἐηείκς ἔζηδ ὁ Ἰδζμῦξ ἐπί ηόπμο πεδζκμῦ, ηαί ὄπθμξ 

ιαεδηῶκ αὐημῦ ηαί πθῆεμξ πμθύ ημο θαμῦ ἀπό πάζδξ ηδξ Ἰμοδαίαξ, 

ηαί Ἱενμοζαθήι, ηαί ηῆξ παναθίμο Τύνμο ηαί Σζδῶκμξ, μἵ ἦθεμκ 
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ἀημῦζαζ αὐημῦ ηαί ἰαεῆκαζ ἀπό ηῶκ κόζςκ αὐηῶκ, ηαί μἱ 

ὀπθμύιεκμζ ὑπό πκεοιάηςκ ἀηαεάνηςκ, ηαί ἐεεναπεύμκημ. Καί πᾶξ 

ὁ ὄπθμξ ἐγήηεζ ἀπηεζεαζ αὐημῦ, ὅηζ δύκαιζξ παν’ αὐημῦ ἐλήνπεημ, 

ηαί ἰάημ πάκηαξ. Καί αὐηόξ ἐπάναξ ημύξ ὀθεαθιμύξ αὐημῦ εἰξ ημύξ 

Μαεδηᾶξ αὐημῦ ἔθεβε, Μαηάνζμζ μἱ πηςπμί, ὅηζ ὑιεηένα ἐζηίκ ἡ 

ααζζθεία ημῦ Θεμῦ, ιαηάνζμζ μἱ πεζκῶκηεξ κῦκ, ὅηζ πμνηαζεήζεζεε, 

ιαηάνζμζ μἱ ηθαίμκηεξ κῦκ, ὅηζ βεθάζεηε, ιαηάνζμζ ἐζηέ, ὅηακ 

ιζζήζςζζκ ὑιᾶξ μἱ ἄκενςπμζ, ηαί ὅηακ ἀθμνίζςζζκ ὑιᾶξ, ηαί 

ὀκεζδίζςζζ, ηαί ἐηαάθςζζ ηό ὄκμια ὑιῶκ ὡξ πμκδνόκ ἕκεηα ημῦ 

Υἱμῦ ημῦ ἀκενώπμο. Φαίνεηε ἐκ ἐηείκδ ηή ἡιένα ηαί ζηζνηήζαηε, 

ἰδμύ βάν ὁ ιζζεόξ ὑιῶκ πμθύξ ἐκ ηῷ μὐνακῶ. 

 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Ταῖξ ημύ ζμο ζίμο πνεζαείαζξ, θεῆιμκ, ἑλάθεζρμκ ηά πθήεδ ηῶκ 

ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο πνεζαείαζξ, θεῆιμκ, ἑλάθεζρμκ ηά πθήεδ, ηῶκ 

ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

 

Σηίπμξ: θεῆιμκ, ἐθέδζμκ ιέ ὁ Θεόξ ηαηά ηό ιέβα ἔθεόξ ζμο ηαί 

ηαηά ηό πθῆεμξ ηῶκ μἰηηζνιῶκ ζμο ἑλάθεζρμκ ηό ἀκόιδιά ιμο. 

 

 

 

Ἦρνο Πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη 

Μή παύζδ δεόιεκμξ ημῦ Λοηνςημῦ ηαί Γεζπόημο, Ἀκηώκζε, Ὅζζε, 

ημῖξ ηήκ εείακ Μκήιδκ ζμο ἐμνηάγμοζζ, πάζζ δςνήζαζεαζ ἄθεζζκ 

πηαζζιάηςκ, αἰςκίακ ἀπμθύηνςζζκ, ηῶκ πανζζιάηςκ ηέ, ηῶκ 

πκεοιαηζηῶκ ηήκ ιεηάδμζζκ, παεῶκ ηέ ηήκ ηαηαθθελζκ, ηῶκ 

θνοβόκηςκ κῦκ ηήκ ηανδίακ ἠιῶκ, ροπῶκ ζςηδνίακ, ηαί εείακ 

πνμζηαζίακ, Ἀβαεέ, ἴκα ὑικῶιεκ βδεόιεκμζ ηήκ εείακ ζμο 

Κμίιδζζκ. 

 

 

Ὠδή δ’. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο 

Φμῖκζλ ὡξ πέν ἐκ μἴης δίηαζμξ Κονίμο, ὤ Πάηεν ἐλήκεδζαξ, 

ηανπμύξ δζηαζμζύκδξ, ἐλ ὧκ μἱ ζέ ὑικμῦκηεξ δζαηνέθμκηαζ 

ράθθμκηεξ, ὁ ηῶκ παηένςκ ἠιῶκ Θεόξ εὐθμβδηόξ εἰ. 
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Φςηεζκῆξ ἐπζπκμίαξ ἐιθμνμύιεκμξ, Πάηεν, ημῦ εείμο Πκεύιαημξ, ηά 

πκεύιαηα δζώηεζξ, ηάξ κόζμοξ εεναπεύεζξ, ηῶκ εενιῶξ πνμζζόκηςκ 

ζμί, ηαί πνμζηοκμύκηςκ πζζηῶξ ηήκ εείακ ζμο Δἰηόκα. 

 

Ἤθεμζακ ηῶκ ἀηόπςκ πνάλεώκ ιμο ὕδαηα, ἕςξ Ακηώκζε, ροπῆξ ιμο 

ηῆξ ἀεθίαξ, ἰθύσ ηναημοιέκδξ, ηῶκ παεῶκ ηαί ηῶκ εθίρεςκ, ιή 

ὑπενίδδξ ηόκ ζόκ δμῦθμκ, ἄθθ’ μἰηηεζνόκ ιέ. 

 

Θενηνθίνλ 
Μανζάι Θεμηόηε, ηόκ πνό πάκηςκ αἰώκςκ ἐηομθόνδζαξ, ἠιίκ 

ὁιμζςεέκηα, δί’ ἄηνακ εὐζπθαβπκίακ, ἴκα ζώζδ ημύξ ράθθμκηαξ, ὤ 

ηῶκ Παηένςκ ἠιῶκ Θεόξ εὐθμβδηόξ εἰ. 

 

 

Ὠδή ἡ’. Τόλ Βαζηιέα. 

κ ημῖξ ὑρίζημζξ ιεηά Ἀββέθςκ πμνεύςκ, Παιιαηάνζζηε Ἀκηώκζε 

πάκηαξ, ημύξ ζέ ἀκοικμῦκηαξ, δζάζςγε εὐπαίξ ζμο. 

 

Ἰηεηδνίμοξ δζδκεηῶξ ὑικςδίαξ πνόξ ηόκ Κηίζηδκ πνμζάβςκ, ὤ 

Πάηεν, ιέικδζμ ηῶκ πίζηεζ ζέ ἀκοικμθμβμύκηςκ. 

 

Ναιάηςκ εείςκ ηῆξ εὐπμζΐαξ, ὤ Πάηεν, ἑλαπόζηεζθμκ ἠιίκ ημῖξ ζμῖξ 

δμύθμζξ, ηαί δεζκῶκ πακημίςκ ἁπάθθαλμκ εὐπαίξ ζμο. 

 

Θενηνθίνλ 

Θεμβεκκῆημν ηῆξ ροπῆξ ιμο ηά πάεδ, ηαί ηά ηναύιαηα εενάπεοζμκ 

ἐκ ηάπεζ, ηαί ηῆξ ἁιανηίαξ μὐθᾶξ ἑλάθεζρόκ ιμο. 

 

 

Ὠδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ 

κεέςξ ἐηηεθμῦκηεξ, ηήκ εείακ ζμο Μκήιδκ, Πάηεν Παηένςκ 

Ἀκηώκζε, Ὅζζε, πανᾶξ ἀπείνμο ηαί δόλδξ ὅθςξ πθδνμύιεεα. 

 

Μή παύζδ ἱηεηεύςκ ηόκ Θεόκ ηῶκ ὅθςκ, ζεααζιζώηαηε Πάηεν 

Ἀκηώκζε, θύζζκ πηαζζιάηςκ δςνήζαζεαζ ηαῖξ ροπαῖξ ἠιῶκ. 

 

Ἰάζεςξ ηῶκ κόζςκ, ηεύλμκηαζ μἱ πόες, ηή ζή Δἰηόκζ Πακόζζε 

ηνέπμκηεξ, ηαί ιεηά πόεμο ηαί πίζηεςξ ἀκοικμῦκηεξ ζέ. 
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Θενηνθίνλ 

Σύ εἰ Πανεεκμιῆημν, ἰζπύξ ηῆξ ροπῆξ ιμο, ηαί ημῦ κμόξ ιμο ἐθπίξ 

ἀηαηαίζποκημξ, θῶξ ηαί γςή ηαί πανάηθδζζξ ηῆξ ηανδίαξ ιμο. 

 

 

Ἄλζμκ ἐζηίκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ ζέ ηήκ Θεμηόημκ, ηήκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαί πακαιώιδημκ ηαί ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἠιῶκ. Τήκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Φενμοαίι ηαί ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

Σεναθίι, ηήκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ ηήκ ὄκηςξ 

Θεμηόημκ ζέ ιεβαθύκμιεκ. 

 

 

 

Τόκ ηῶκ Μμκαγόκηςκ ὑπμβναιιόκ, ηαί ηόκ ηῆξ ἐνήιμο πμθζμῦπμκ 

ηαί μἰηζζηήκ, ζηήθδκ ζςθνμζύκδξ ηαί ὁζίςκ ηό ηθέμξ, Ἀκηώκζμκ 

ηόκ Μέβακ ἀκεοθδιήζςιεκ. 

 

 

 

Ἔπςκ παννδζίακ πνόξ ηόκ Θεόκ, ηῶκ ζμί πνμζζόκηςκ ηά αἰηήιαηα 

ζοιπαεῶξ, ηά πνόξ ζςηδνίακ δίδμο ηαῖξ ζαῖξ πνεζαείαζξ, Ἀκηώκζε 

ζίςκ ηό ἐβηαθώπζζια. 

 

 

 

Πνεζαείαξ πνμζάβαβε ηῷ Θεῶ, Ἀκηώκζε Πάηεν, ὑπέν πάκηςκ ηῶκ 

εὐζεαῶκ, ηῶκ πίζηεζ ηεθμύκηςκ ηήκ εείακ Κμίιδζίκ ζμο, ηαί ζῶζμκ 

ἐη ηζκδύκςκ ηαί πάζδξ εθίρεςξ. 

 

 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἵ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ ἡ 

δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ 

εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἠιᾶξ. 
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Τό Τνζζάβζμκ… 

 

 

 

 

 

Δἴηα ηό Τξνπάξηνλ Ἦρνο δ’. 

Τόκ γδθςηήκ Ἠθίακ ημῖξ ηνόπμζξ ιζιμύιεκμξ, ηῷ Βαπηζζηή εὐεείαζξ 

ηαῖξ ηνίαμζξ ἑπόιεκμξ, Πάηεν Ἀκηώκζε, ηῆξ ἐνήιμο βέβμκαξ 

μἰηζζηήξ, ηαί ηήκ μἰημοιέκδκ ἐζηήνζλαξ εὐπαίξ ζμο. Γζμ πνέζαεοε, 

Φνζζηῷ ηῷ Θεῶ, ζςεῆκαζ ηάξ ροπᾶξ ἠιῶκ. 

 

 

 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

Ἦρνο β’.Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζέ λεθξόλ. 

Πάκηςκ πνμζηαηεύεζξ, Ἀβαεέ, ηῶκ ζμί πνμζζόκηςκ ἐκ πίζηεζ, ηαί 

δεμιέκςκ ζμο, ἔθααεξ ηήκ πάνζκ βάν, πανά Φνζζημῦ ημῦ Θεμῦ, ημῦ 

ἰάζεαζ κμζήιαηα, πμζηίθα ηαί πάεδ, δαζιόκςκ ηέ θνύαβια, 

ηαηαθνμκεῖκ ηαί εδνῶκ. Ὅεεκ ζμο δεόιεεα πάκηςκ, ηαί ἠιᾶξ ημοξ 

ζέ ἀκοικμῦκηαξ, ηζκδύκςκ, Ἀκηώκζε, ἁπάθθαλμκ. 

 

 

Γέζπμζκα πνμζδελαζ, ηάξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ ζμο, ηαί θύηνςζαζ 

ἠιᾶξ, ἀπό πάζδξ ἀκάβηδξ ηαί εθίρεςξ. 

 

 

Τήκ πάζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ ζέ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, θύθαλμκ 

ιέ ὑπό ηήκ ζηέπδκ ζμο. 

 

 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 




