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20 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ  ΚΑΝΧΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ 

ΑΓΙΟΤ ΕΤΘΤΜΙΟΤ ΣΟΤ ΜΕΓΑΛΟΤ 
 

Δί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 Φαικὸο ξκβ' (142). 
 

Κφνζε, εἴζαημοζυκ ηδξ πνμζεοπῆξ ιμο…. 

 

Καὶ εζὺο ηό: 
Θεὸξ Κφνζμξ, ηαὶ ἐπέθακεκ ἤισκ εὐθμβδιέκμξ ὃ ἐνπυιεκμξ ἐκ 

ὀκυιαηζ Κονίμο (ηεηνάηζξ). 

 

Εἴηα ηὰ παξόληα Σξνπάξηα.   

 

Ἦρνο δ'. Ὃ ςσζεῖο ἐλ ηῷ ηαπξσ 

Τῆξ εὐεοιίαξ ὃ θενχκοιμξ πάηεν, ηῆξ ἐκ Φνζζηῷ ιὲ εὐεοιίαξ 

δμπεσμκ, ἀκάδεζλακ ηασξ εείαζξ ζμο Δὐεφιζε εὔπασξ, ἴκα εὔβκςιμκςξ 

ζέ, ἐκ ραθιμσξ ιὲ-βαθφκς, ηαὶ εὔζδις ζηυιαηζ ἀκαηνάγς ημζαῦηα 

παίνμζξ Ὅζζςκ ηθέμξ ηὸ θαιπνυκ, ηαὶ ιμκαγυκηςκ ζεπηὸκ 

ἄηνμεζκζμκ. 

 

Δόμα. Τὸ αὔημ.  

Καὶ λῦλ. Θεμημηζμκ ὅιμζμκ. 

 

Οὐ ζζςπήζμιεκ πμηὲ Θεμηυηε… 

 

Εἴηα ὃ Ἀλαγλώζηεο (ρύκα) ηὸλ Ν' (50) ςαικόλ. 
 

Ἐιέεζνλ κέ, ὃ Θεόο… 

 

Εἴηα ςάιινκελ ηὸλ Καλόλα ηνῦ Ὅζηνπ θέξνληα ἄθξνζηηρηδαλ ἐλ 

ηνῖο Θενηνθίνηο θαὶ ζ' ὤδε «Κσλζηαληίλνπ». 
 

. Ἦρνο πι. δ'.  Ὕγξαλ δηνδεύζαο 

Δὐεφιζε πάηεν ἄββεθζηςξ, εεχζαξ ἐκ ημζιῶ εείςκ ἔηοπεξ δςνεῶκ, 

ηαὶ δυλδξ ἤλζςζαζ ἄθναζημο, ἐκ μὔνακμσξ ζὺκ Ὅζζςκ ημῖξ ηάβιαζζ. 
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Τνςεεῖξ ηὴ  ἀβάπδ ημῦ Ἰδζμῦ, ἤβδζς ηὰ πάκηα, 

ὄκαν   Ὅζζε  ηαὶ  ζηζάκ,  δζὸ ηῆξ  αὐηῶκ  πάηεν 

ιενίικδξ,   ηαΐξ  ζαΐξ  πνεζαείαζξ ημὺξ  παζδάξ  ζμο θφηνςζαζ. 

 

Φςκὴ ὑπαημφζαξ ηὴ εεσηή, ηαθῶξ ἐπμνεφεδξ, ηὴκ 

εὐεείακ  πάηεν   ὅδμκ,  ἢκ   δίδμο   ηάιμζ   ηαθῶξ ααδίγεζκ, ζαῖξ 

ἴηεζζαζξ ηνζζιάηαν Δὐεφιζε. 

 

Θενηνθίνλ 
Κζκδφκμζξ πεζιάγμιαζ παθεπμΐξ, ηαὶ εθΐρζξ ιὲ ἔπεζ, Πακηεοθυβδηε 

Μανζάι, ζὺ δ' ἢ βδβεκῶκ παναιοεία, ηὸκ ζὸκ μἴηεηδκ ηαθῶξ 

παναιφεδζμκ. 

 

Ὠδὴ γ'. ὺ εἰ ηὸ ζηεξέσκα 

Ὅζζε Δὐεφιζε, ηῶκ θμβζζιῶκ ηῶκ εθζαυκηςκ ιέ, ἁπάθθαλμκ εείαζξ 

ζμο πνεζαείαζξ, πνὸξ Φνζζηὸκ ὂκ ἔδμλαζαξ. 

 

Γίδμο ιμο ηαπείκςζζκ, δίδμο ιμὶ πάηεν ηαηάκολζκ, δίδμο ζςηδνίαξ 

ιμὶ ηὸκ πυεμκ, ζαΐξ θζηαΐξ ὢ Δὐεφιζε. 

 

 

Φνυκδια ηὸ ἄζηαημκ, ἐη ηῆξ ροπῆξ ιμο ἔηνζγς ζυκ, εὐπῶκ ζμο 

ἁβίςκ ηὴ ἄλζκδ, εεμθυνε Δὐεφιζε. 

 

.Θενηόθηνλ 

Ὢ Μῆηεν πακάιςιε, ηὸκ ηεηθεζζιέκμκ Πανάδεζζμκ, δζήκμζλαξ μὐ 

ηάιε πμθίηδκ, ηασξ εὔπαΐξ ζμο ἀκαδεῖλμκ.  

 

Γζαζςζμκ  ημὺξ   ὕικδηάξ  ζμο   Δὐεφιζε  εεμθυνε, ἀπὸ ηζκδφκςκ 

δεζκῶκ ηαὶ ηαηχζεςκ, ηαΐξ πνὸξ ηὸκ Κηίζηδκ πνεζαείαζξ ζμο 

εὔπνμζδεηημζξ. 

 

Ἐπζαθερμκ ἐκ εὐιέκεζα Πακφικδηε Θεμηυηε, ἐπὶ ηὴκ ἔιδκ παθεπήκ 

ημο ζχιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 
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Ἦρνο β'. Πξεζβεία ζεξκὴ 

Πνεζαεία ηὴ ζή, Δὐεφιζε ιαηάνζε, ἠιᾶξ ημὺξ πζζηῶξ, ὕικμοκηαξ ζὲ 

δζαζςζμκ, ζοιθμνῶκ ηαὶ εθίρεςκ, ηαὶ πακημίςκ ἄθθςκ ηαηχζεςκ 

ηὴ βὰν ὅζζα πάηεν ζμο γςή, Φνζζηὸκ ηὸκ Θεὸκ ἠιῶκ ἔδμλαζαξ. 

 

Ὤδε δ'. Εἴζαθεθνπ Κύξηε 

Φαιενπὲξ  ἔπςκ   θνυκδια,  ἐκ   ηὴ βῆ  ηνζζιάηαν δεζκῶξ 

ηαεέθημιαζ, ἀθθὰ ζὺ μὒκ ιὲ ἀκάζηδζακ, ηαΐξ ἅβζαζξ εὔπαΐξ ζμο 

Δὐεφιζε. 

 

Τῆξ ροπῆξ ηαηεννφπςζα, ηὸ θεοηυπνμοκ πάηεν πζηχκακ πηαίζιαζζ, 

ἀθθὰ ζὺ αὐηὸκ Δὐεφιζε, ηὴ ἁβία ζμο πάνζηζ ηάεανμκ. 

 

Τὴκ εἴνδκήκ ζμο δχνδζμκ, ὢ Φνίζηε ηῷ ημζιῶ ζεπηαΐξ δεήζεζζ, 

Δὐεοιίμο ημῦ εεμθνμκμξ, ημῦ ροπὴ ὁθζηὴ ζὲ πμεήζακημξ. 

 

. Θενηνθίνλ 

Νμζδιάηςκ ηαὶ εθίρεςκ, ντζαζ ημὺξ μἴηεηάξ ζμο Μδηνμπάνεεκε, 

ημὺξ ηονίςξ Θεμηυημκ ζέ, ἀκοικμῦκηαξ ἀεὶ ηαὶ βεναίνμκηαξ. 

 

Ὠδὴ ἐ'. Φώηηζαλ ἠκᾶο 

Σηήνζλμκ ἠιᾶξ, ηῶκ εὐπῶκ ζμο ηὸ ζηδνίβιαηζ, ημῦ ἔπενμτ βὰν ημῦ 

δεζκμῦ ηαΐξ πνμζαμθαζξ, παιιαηάνζζηε Δὐεφιζε ηθμκμφιεεα. 

 

Θθίρζξ ιὲ δεζκή, πενζέζπε ὢ Δὐεφιζε, ἢκ ἔηδίςλμκ ηαΐξ εείαζξ ζμο 

θζηαΐξ, ζοιπαεείαξ βὰν ὑπάνπεζξ ιάηαν ἔιπθεςξ. 

 

Γάηνοα Φνζζηέ,  ιεηακμίαξ   δὸξ  ηῷ  δμφθς ζμο, ἴηεζζαζξ Δὐεοιίμο 

ημῦ ζμθμῦ, ημῦ ἐκ βῆ ἄζηδηζηςξ ζὲ ιεβαθφκακημξ. 

 

Θενηνθίνλ 
Σῶζμκ ιὲ ἁβκή, ἐη πακημίςκ πενζζηάζεςκ, ηὸκ Σῶηήνα βὰν 

ἔηοδζαξ Φνζζηυκ, ἀπεζνάκδνςξ ηαὶ ἄθναζηςξ Μδηνμπάνεεκε. 

 

 

Ὠδὴ ζη'. Σὴλ δέεζηλ ἔθρεσ 

Γεζιμζξ ιὲ  ηῆξ  ἁιανηίαξ  ἔδδζεκ, ὃ ἐπενὸξ ὃ παθαικασμξ δμθίςξ, 

ηαὶ ἐκ εἵνηηδ πακαεθία ηναημῦιαζ, ἢκ ημῖξ ἔιμσξ ηαηεζηεφαζα 

πηαίζιαζζ ζπεοζμκ μὒκ πάηεν ηαὶ βεκμτ, θοηνςηήξ ιμο ηαῖξ εείαζξ 

πνεζαείαξ ζμο. 
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Ἀκῆθεεξ ηῶκ ἀνεηῶκ ηὴ ηθίιαηζ, πνὸξ μὐνάκζμκ Δὐεφιζε ὕρμξ, ἔκεα 

Φνζζηὸξ ηῷ ζηεθάκς ηῆξ κίηδξ, ηὴκ ηεθαθήκ ζμο ἐκδυλςξ 

ηαηέζηερεκ ὅεεκ ζηεθάκςζακ ἠιᾶξ, ἀνεηῶκ ης ζηεθὰκς πνεζαείαζξ 

ζμο. 

 

Ὁ ηυημξ ζμο εὐεοιίαξ πνυλεκμξ, ημῖξ βμκετζζ ἴμο ἐβέκεημ πάηεν· 

ὅεεκ θζηαΐξ ζμὺ Δὐεφιζε εείαζξ, ηῆξ ἐκ Φνζζηῷ εὐεοιίαξ ιὲ 

πθήνςζμκ, ἴκα αὐηὸκ δμλμθμβῶ, ηαὶ βεναίνς ηὰ λέκα ζμο ηνυπαζα. 

 

 

Θενηνθίνλ 
Τεημοζα ηὸκ ηῆξ εἰνήκδξ πνφηακζκ, ζμὶ πνμζθεὺβῶ Μανζὰι 

ἀκαηνάγςκ, ηὸ ηῶκ πμθέιςκ Θεμκοιθε κέθμξ, ηὰξ ηῶκ ἀκενχπςκ 

ηανδίαξ ἔηαθορεκ, ὃ ηῆξ ζῆξ πάνζημξ θςηί, ἱηεηεφς Πανεέκε 

δζαθοζμκ. 

 

Γζαζςζακ  ημὺξ  ὕικδηαξ Δὐεφιζε εεμθυνε,  ἀπὸ ηζκδφκςκ δεζκῶκ 

ηαὶ ηαηχζεςκ, ηαΐξ πνὸξ ηὸκ Κηίζηδκ πνεζαείαζξ ζμο 

εὔπνμζδεηημζξ. 

 

Ἄπνακηε, ἢ δζὰ θυβμο ηὸκ Λυβμκ ἀκενιδκεφηςξ, ἒπ' ἐζπάηςκ ηῶκ 

ἥιενςκ ηεημτζα, δοζχπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παννδζίακ. 

 

Ἦρνο β'. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ 

Καηαθζπῶκ ηὰ ἐκ ημζιῶ ὡξ πάκζμθμξ, ὑπενηυζιζςκ πανίηςκ 

ἤλζςζαζ, δζὸ ζὲ ηνζζιάηαν Δὐεφιζε, ἀκεοθδιμοιεκ ηαὶ πμεῶ 

ηναοβάγμιεκ, Ἴθεςζαζ πάηεν ηὸκ Κφνζμκ. 

 

Καὶ εζὺο ηό: Πξνθείκελνλ Ἦρνο δ'. 
 

Τίιζμξ ἐκακηίμκ Κονίμο ὃ εάκαημξ ημῦ Ὅζζμο αὐημῦ. 

 

Σηίπ. Μακάπιορ ἄνηπ ὃ θοβούμενορ ηὸν Κύπιον ἐν ηαΐρ ενηολαιρ 

αὐηοῦ θελήζει ζθόδπα. 
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(Κέθ. ἴα', 27-30) 
 

Δἶπεκ ὃ Κφνζμξ ημῖξ ἑαοημῦ Μαεδηαζξ. Πάκηα ιμὶ πανεδυεδ ὑπὸ ημῦ 

Παηνυξ ιμο· ηαὶ μὐδεὶξ ἐπζβζκχζηεζ ηὸκ Υἷμκ, εἰ ιὴ ὃ Παηήν· μὐδὲ 

ηὸκ Παηένα ηὶξ ἐπζβζκχζηεζ, εἰιὴ ὃ Υἱυξ, ηαὶ ὢ ἐὰκ αμφθδηαζ ὃ Υἱὸξ 

ἀπμηαθοραζ. Γεοηε πνὸξ ιὲ πάκηεξ μἱ ημπζῶκηεξ ηαὶ πεθμνηζζιέκμζ, 

ηάβς ἀκαπαφζς ὑιᾶξ. Ἄναηε ηὸκ γοβυκ ιμο ἒθ' ὑιᾶξ ηαὶ ιάεεηε ἂπ' 

ἔιμο ὅηζ πνάμξ εἰιὶ ηαὶ ηαπεζκὸξ ηὴ ηανδία ηαὶ εὔνδζεηε ἀκάπαοζζκ 

ηαΐξ ροπαΐξ ὑιῶκ. Ὃ βὰν γοβυξ ιμο πνδζηὸξ ηαὶ ηὸ θμνηίμκ ιμο 

ἔθαθνμκ ἐζηίκ. 

 

 

Ηρνο β'. 

Δόμα Παηξὶ θαὶ Τἵσ θαὶ Ἅγησ Πλεύκαηη. 

Ταῖξ ημφ ζμο Ὅζζμο πνεζαείαζξ, Ἐθέδιμκ, ἐλάθεζρακ ηὰ πθήεδ ηῶκ 

ἔιςκ ἐβηθδιάηςκ. 

 

Καὶ λῦλ θαὶ ἀεί...  

Ταῖξ ηῆξ Θεμηυημο πνεζδείαζξ, Ἐθέδιμκ, ἐλάθεζρακ ηὰ πθήεδ ηῶκ 

ἔιςκ ἐβηθδιάηςκ. 

 

Σηίπ. Ἐλέηζον μὲ ὃ Θεὸρ καηὰ ηὸ μέγα ἔλεόρ ζος καὶ καηὰ ηὸ πλῆθορ 

ηῶν οἴκηιπμών ζος ἐξάλειψαν ηὸ ἀνόμημά μος. 

 

Ἦρνο πι. β'.Ὅιελ ἀπνζεκέλνη 

Ὅθδκ ἀπμεειέκμξ, ηὴκ ημζιζηὴκ πναβιαηείακ, ὡξ ἔπεθνςκ Ὅζζε, 

ημῦ Φνζζημῦ ημῖξ ἴπκεζζ, ἤημθμοεδζαξ· ηαί, ηαθῶξ ὤδεοζαξ, ηὴκ 

εὐεείακ, ηνῖαμκ, δὶ' ἦθεεξ πνὸξ ηὴκ ἄθεανημκ, πυθζκ Δὐεφιζε, ἔκεα 

ηῶκ ζῶκ πυκςκ ἀπέθααεξ, ηὰ βένα ηαὶ ἤνζειδζαζ ημῖξ ηῶκ 

Ἀζςιάηςκ ζηναηεφιαζζ. Ὅεεκ ημοξ ηεθμῦκημξ, ηὴκ ικήιδκ ζμο ηὴκ 

πακηζιμκ πζζηῶξ, ηαΐξ Ἵεναΐξ ζμο δεήζεζζ, ηῷ Φνζζηῷ πνμζάβαβε. 

 

 

Καὶ ἀπνπιεξνπκελ ηὰο ινηπὸο Ὤδάο ηνπ Καλόλνο. 
 

Ὠδὴ δ'. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο 

Ἀεοιίαξ ιὲ πάηεν, πενζέπεζ ἢ γάθδ, εεῖε Δὐεφιζε, ἢκ εείαζξ ζμο 

πνεζαείαζξ, ἐηδίςλακ ἐκ ηάπεζ, ἂπ' ἐιμῦ ημῦ μἴηεημφ ζμο ηῆξ 

εὐεοιίαξ βὰν ζφ, ἐπχκοιμξ ὑπάνπεζξ. 
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Ἁιανάκηζκμκ ζηέθμξ, ηὴ ζεπηὴ ημνοθή ζμο, Φνζζηὸξ ἐπέεδηε, 

ανααεφζάξ ζμὺ ημὺξ πυκμοξ, μὖξ δὶ' αὐηὸκ ἀκδνείςξ, ἐκ ἀζηήζεζ 

ὑπήκεβηαξ. Αὐηὸκ μὒκ πάηεν ἀεί, ὑπὲν ἠιῶκ δοζχπεζ. 

 

 

Νμζδιάηςκ πμζηίθςκ, ζοιπηςιάηςκ πακημίςκ, ηαὶ πάζδξ εθίρεςξ, 

ἁπάθθαλμκ ημὺξ πίζηεζ, ηζιχκηαξ ζὲ ααεεία ηαὶ αμχκηαξ ηῷ 

Κηίζακηζ· ὃ ηῶκ Παηένςκ ἠιῶκ, Θεὸξ εὐθμβδηὸξ εἰ. 

 

Θενηνθίνλ 
Ἀεζπάνεεκε ηυνδ, βδβεκῶκ πνμζηαζία, ἢ ἄηαηαζζποκηυξ, ἐκ αίμο ηὴ 

πμνεία, ηάιε ηὸκ ζὸκ μἴηεηδκ ,ἱηεηεφς  πνμζηάηεοζακ,  ἐλ ὁναηῶκ 

ηὲ ἐπενῶκ, ηαὶ ἀμνάηςκ ἅια. 

 

Ὠδὴ ἡ'. Σὸλ βαζηιέα ηῶλ Οξαλῶλ 

Καηακμήζαξ, ηῶκ ἐκ ηῷ αίς πναβιάηςκ, ηὸ ἐπὶηδνὸκ Δὐεφιζε 

εεμθνμκ, ἔζπεοζαξ ζὐκαραζ, ζαοηὸκ Φνζζηῷ πνμεφιςξ. 

 

Τἂξ  ἄθβδδμκαξ, ηῆξ  πακαεθίαξ  ροπῆξ  ιμο, ηὴ αμηάκδ ηῶκ ἁβίςκ 

εὐπῶκ ζμο, ἰαζαζ ηαὶ ζῶζμκ, Δὐεφιζε ηνζζιάηαν. 

 

Τὴ ζοκημκία, ηῶκ ἐκάνεηχκ ζμο ηνυπςκ, εὔδνε ζηδζαξ Δὐεφιζε ηὸκ 

Κηίζηδκ, ὂκ ὡξ παννδζίακ, πθμφηςκ ἀεὶ δοζχπεζ. 

 

Θενηνθίνλ 
Ναυξ ιμο ηυνδ, ηὴκ παθεπὴκ ζημημιήκδκ, δζαζηὲδαζμκ ηὴ 

ζὴ  ἄβθαίά, ἢ  ηὸ θῶξ ημῦ ηυζιμο, ηεημῦζα ἀπεζνάκδνςξ. 

 

Ὠδὴ ζ'. Κπξίσο Θενηόθνλ 

Τμὺξ πίζηεζ εὔθδιμτκηαξ, ζὲ ραθιμσξ ηαὶ φικμζξ, ηῆξ ἐκ Φνζζηῷ 

ζςηδνίαξ ἄλζςζμκ, ὃ ηῆξ ἐνήιμο πμθίηδξ, εεῖε Δὐεφιζε. 

 

Ἰζπὺκ Φνζζηὲ παναζπμο, ἤιζκ ημῖξ πακαεθίςξ, πμθειμοιέκμζξ ηαηία 

ημῦ δνάημκημξ, ημῦ Δὐεοιίμο πνὲζαείαζξ, ημφ ζμο εενάπμκημξ. 

 

Νμζμῦκηα ιέ, ηαη' ἄιθς, Ὅζζε Κονίμο, ηῆξ εεναπείαξ ἄλζςζμκ 

δέμιμζ· ζὺ ἰαηνὸξ βὰν ὑπάνπεζξ, πάκηςκ πακάνζζημξ. 
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Ὁ Ὅζζμξ Κονίμο, ὃ δεδμλαζιέκμξ, ἂξ ζμὶ αἰηήζεζξ πνμζήκεβημκ 

πθήνςζμκ, ηαὶ ηῶκ ηῆξ βὴξ θεεζνμιέκςκ, δεΐλμκ ἀκχηενμκ. 

 

Θενηνθίνλ 
Ὑπενεοθμβδιέκδ, Ἄπνακηε Μανία, ὂκ ἀπεζνάκδνςξ ἔηοδζαξ 

Κφνζμκ ὑπὲν ἠιῶκ ἔηδοζςπεζ, μἴα θζθεφζπθαπκμξ 

. 

 

Ἄμηνλ ἐζηὶλ ὡο ἀιεζῶο… 

 

Φαίνμζξ ιμκαγυκηςκ ἢ ηαθθμκή, ἀζηδηῶκ ἢ δυλα, ηαὶ Ὅζζςκ ἢ 

πανιμκή, παίνμζξ ἐηηθδζίαξ, Φνζζημῦ ηὸ εεῖμκ ηθέμξ, ζὲ μὒκ 

ἀκεοθδιμτιεκ, πάηεν Δὐεφιζε. 

 

Φνζζημῦ ηῷ εεθήιαηζ κμοκεπῶξ, ὕπεζηςκ εεμθνμκ, ηυζιμο ἔθζπεξ ηὰ 

ηενπκά, ηαὶ ηὴκ ηεεθζιιέκδκ, ἔααδζζαξ πμνείακ, ηανηενζηῶξ ἐκ 

ηυζις, εεῖε Δὐεφιζε. 

 

Ἐη ηῆξ Ἀνιεκίαξ ὥζπεν ἀζηήν, ἔλδζηναραξ πάηεν, ηαὶ ἄηηζζζ ζῶκ 

ἀνεηῶκ,  ηῶκ θαεζκυηαηςκ, ηὴκ μἰημοιέκδκ πάζακ, θαιπνῶξ 

ηαηαθςηίγεζξ, εεῖε Δὐεφιζε. 

 

Γάηνοζζ κδζηείαζξ ηαὶ πνμζεοπαΐξ, Ὅζζε ηαεάναξ, θζθμπυκςξ ηὴκ 

ζὴκ ροπήκ, μἶημξ θαιπνὸξ ὤθεδξ, Τνζάδμξ ηῆξ Ἁβίαξ· δζὸ ζὲ 

ἀκοικμΰιεκ, πάηεν Δὐεφιζε. 

 

Τῆξ ζανηὸξ ηὸ ανζεμξ ἄζηδηζηςξ, Ὅζζε θεπηφκαξ, ἀκεπηένςζαξ ζὴκ 

ροπήκ,  πνὸξ  ηῆξ ἀπάεεζαξ, Δὐεφιζε ηὸ ὕρμξ· δζὸ εείςκ πανίηςκ, 

ἔδεζπεδξ ηέιεκμξ. 

 

Σ αὐηὸκ ηαεμπθίζαξ ηὴ ημῦ Σηαονμτ, ζμθὲ πακηεοπία, ὡξ ἔπεθνςκ 

ηαὶ κμοκεπήξ, θμαενὸξ ἔθακδξ, ἔπενμσξ ημῖξ ἄμναημζξ, Δὐεφιζε 

εεμθνμκ, μὖξ ηαὶ ἔηνμπςζαξ. 

 

Δὐεφιζε ηθέμξ ηῶκ ἀζηδηῶκ, ηαὶ Ἀκδνέα πάηεν, ὃ ηῆξ Κνήηδξ εεῖμξ 

πμζιήκ, ζὺκ ηῷ Ἰςάκκδ, ηῷ Βαπηζζηὴ ἀπαφζηςξ, Φνζζηὸκ ὑπὲν ημῦ 

ηυζιμο, ηαεζηεηεφεηε. 

 

 



[128] 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἳ ζηναηζαί, Πνυδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηυθςκ ἢ 

Γςδεηάξ, μἳ Ἅβζμζ Πάκηεξ, ιεηὰ ηῆξ Θεμηυημο, πμζήζαηε πνεζαείακ, 

εἷξ ηὸ ζςεῆκαζ ἠιᾶξ. 

 

 

Σν Σξηζάγηνλ…. 

 

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο γ'. Θείαο πίζηεσο 
 

Θεία πάνζηζ ἤβθαζζιεκμξ, εεῖμκ ἤκοζαξ ἐκ ημζιῶ αίμκ, ηῶκ 

ιμκαγυκηςκ ηὸ ηθέμξ Δὐεφιζε· ηῆξ ημζιζηῆξ ἔηθοβςκ βὰν 

ζοβπφζεςξ, ἄζηδηζηςξ ηὸκ ἔπενμκ ηαηεπάθαζζαξ· Πάηεν Ὅζζε, 

Φνζζηὸκ ηὸκ Θεὸκ ἱηέηεοε, δςνήζαζεαζ ἤιζκ ηὸ ιέβα ἔθεμξ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β'. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ 

Κυζιμο   ηὰ  ἠδέα  ηαὶ  ηενπκά,  ἔθζπεξ  Φνζζηὸκ ἄβαπδζαξ, 

ηεθεζυηαηα κμσ, παίνςκ δὲ ηαηςηδζαξ, ἐκ ηὴ ἔνδις ζμθέ, ἔκεα 

εείμζξ παθαίζιαζζ, ηαὶ πυκμζξ ἄηνοημζξ, ἀκδνζηῶξ ἔκζηδζαξ, ηὸκ 

πμθοιήπακμκ. Ὅεεκ ηδξ αὐημῦ ηαημονβίαξ, θφηνςζαζ ἠιᾶξ ηαΐξ 

εὔπαΐξ ζμο, Ὅζζε Δὐεφιζε ιαηάνζε. 

 

 

 

Γέζπμζκα πνμζδελαζ, ηὰξ δεήζεζξ ηῶκ δμφθςκ ζμο, 

ηαὶ  θφηνςζαζ  ἠιᾶξ,  ἀπὸ  πάζδξ  ἀκάβηδξ  ηαὶ εθίρεςξ. 

 

 

Τὴκ πάζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ ζὲ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμτ, θφθαλμκ 

ιὲ ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ ζμο. 

 

 

Δί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 


