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21 Ιανοςαπίος Παπακληηικόρ κανόναρ ειρ ηον 

Άγιο Μάξιμο ηον Ομολογηηή  

 

Δι’ εὐσῶν ηῶν Ἁγίων Παηέπων ἡμῶν, Κύπιε Ἰηζοῦ Χπιζηέ ὁ 

Θεόρ, ἐλέηζον καὶ ζῶζον ἡμᾶρ, Ἀμήν. 

 

 Κύνζε εζζάημοζμκ ηδξ πνμζεοπήξ ιμο… 

 

 Θεόξ Κύνζμξ(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

  

 

Ήρνο δ'. Ο πςσζείο ελ ησ Σηαπξώ. 
Σςκ θζθεόνηςκ δ πθδεύξ εοθνμζύκςξ, εβηςιζάζςιεκ πνμεύιςξ 

ημοξ άεθμοξ, ηαζ ανεηώκ ηα ηνόπαζα Μαλίιμο ζμθμύ· μύημξ βαν 

ηνακώξ δζέθαιρε, εεδβόνςκ ζεπημίξ πμνμίξ, θύζεζξ ημο Υνζζημύ 

δζηηόξ, αηνζαώξ δμβιαηίζαξ· ηαζ οπέν Σμύημο βθώζζακ ζοκ πεζνί, 

δώζαξ ειθνόκςξ, ημ ζηέθμξ εδέλαημ. 

 

Γόμα. Τν απηό. Καη λπλ. Θενηόθηνλ. 
Οο ζζςπήζςιεκ πμηέ Θεμηόηε, ηαξ δοκαζηείαξ ζμο θαθείκ μζ 

ακάλζμζ· εζιή βαν ζο πνμΐζηαζμ πνεζαεύμοζα, ηζξ διάξ εννύζαημ εη 

ημζμύηςκ ηζκδύκςκ; ηζξ δε δζεθύθαλεκ έςξ κοκ εθεοεένμοξ; μοη 

απμζηώιεκ Γέζπμζκα εη ζμο· ζμοξ βαν δμύθμοξ ζώγεζξ αεί εη 

πακημίςκ δεζκώκ. 

 

Ο Ν΄ Ψαικόο…. 
 

Καζ ανπόιεεα ημο Κακόκμξ μο δ αηνμζηζπίξ: «Σμκ ιέβακ 

Οιμθμβδηήκ Μάλζιμκ βεναίνς, (Ιζζδώναξ)». 

 

Ωδή α'. Ήρνο πι. δ'. Υγξάλ δηνδεύζαο.  
Σμ όιια επαίνς ιμο ηδξ ροπήξ, πνμξ ζε εηγδημύζα, ηδκ αεααίακ 

ζμο ανςβήκ, ημο ζηέραζ εκ ύικμζξ εβηςιίςκ, ηδκ ζδκ πακήβονζκ 

ιέβζζηε Μάλζιε. 

 

Ο πείνακ ηαζ βθώηηακ δζα Υνζζηόκ, ηιδεείξ Θεμιάηαν, ζηεζίαζξ ζμο 

ζεναίξ, ηδκ πείνακ ζοκ βθώηηδ ηνάκςζόκ ιμο, ημο εκ βναθαίξ 

ιεθςδείκ ημοξ αβώκαξ ζμο. 
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Νμόξ ιμο ημ ζηόημξ ηαζ ηδξ ροπήξ, απέθαζμκ πάηεν, ςξ ακ αθέρς 

ηνακώξ ημ θςξ, ημ πάκηα ημκ ηόζιμκ ηαηαοβάγςκ, ηαζξ θςημθόνμζξ 

πνεζαείαζξ ζμο Μάλζιε. 

 

 

Θενηόθηνλ 
Μενίδμξ ηοπείκ ιε ηδξ δελζάξ, αλίςζμκ Κόνδ, Θεμκύιθεοηε 

Μανζάι, ηαζξ ζαζξ εοπνόζδεηημζξ ιεζζηείαζξ, πνμξ ημκ Τζόκ ηαζ 

Θεόκ ζμο ηαζ Κύνζμκ. 

 

 

Ωδή γ'. Οπξαλίαο αςίδνο. 
Δβηναηείαξ ημζξ ηνόπμζξ, πμθζηεοεείξ όζζε, ηδ ζοκημκςηάης 

αζηήζεζ, ροπήκ εθάιπνοκαξ, ηαζ πμθζηεία ζεική, Θεόκ 

ηαηδύθνακαξ πάηεν, μκ αεί ζηέηεοε, πάκηζιε Μάλζιε. 

 

Γαθδκόκ εζξ θζιέκα, ηαζ αζθαθή Μάλζιε, ηαξ ηςκ πζζηεοόκηςκ 

ηανδίαξ, ζο εβηαεώνιζζαξ, ηαζ δζδαπαίξ ζμο ζμθαίξ, Υνζζηώ 

ζοκήνιμζαξ Μάηαν, μκ Θεόκ ηαζ άκενςπμκ, εεεμθόβδζαξ. 

 

Αβαπήζαξ εη πόεμο, ημκ ημο πακηόξ Κύνζμκ, ηόζιμκ απδνκήζς 

πνμεύιςξ, ηαζ δόλακ νέμοζακ, ηαζ Μμκαγόκηςκ ζεπηόκ, 

ηαηδημθμύεδζαξ αίμκ, έκεα εκδζέθαιραξ, πάιθςηε Μάλζιε. 

 

Θενηόθηνλ 
Νμενώκ ζηναηεοιάηςκ, ζοκαβςβαί άπαζαζ, ε ηδκ ηεημηοίακ 

αθνάζηςξ, Υνζζηόκ ημκ Κύνζμκ, ηαζξ αζζβήημζξ θςκαίξ, 

οικμθμβμύζζ Πανεέκε, ηαζ πζζηώκ ζοζηήιαηα, ζε ιεβαθύκμοζζ. 

 

Ακάβαβε, ζοκ παννδζία πνμξ Κύνζμκ ηδκ ζδκ πείνα, δκ ελέηειεξ δζ' 

Αοηόκ πηαζζιάηςκ αζημύιεκμξ, ηδκ άθεζζκ πάζζ ηαζ ζςηδνίακ. 

 

Δπίαθερμκ εκ εοιέκεζα, Πακύικδηε Θεμηόηε, επί ηδκ ειήκ παθεπήκ 

ημο ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαζ ίαζαζ ηδξ ροπήξ ιμο ημ άθβμξ. 

 

Κάζηζκα Ήρνο β'. Πξεζβεία ζεξκή. 
Υνζζηόκ ημκ Θεόκ, ημζξ πάζζ δζεηνάκςζαξ, ηαζ εθίρεζξ πμθθάξ, ηαζ 

πόκμοξ εηανηένδζαξ, πνμξ Αοηόκ ηδκ δέδζζκ Θεμθόνε Μάλζιε 

πμίδζμκ, ημο δςνδεήκαζ πάζζκ ζθαζιόκ, ηαζ πάνζκ ηδνείκ Αοημύ 

πνμζηάβιαηα 
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Ωδή δ'. Δηζαθήθνα Κύξηε.  
Οονακίς θνμκήιαηζ, επί βδξ ς Μάλζιε πεπμθίηεοζαζ, εκ κδζηείαζξ 

ηαζ δεήζεζζ, ζοκ Αββέθμζξ όεεκ ζοκαβάθθεζαζ. 

 

Μαζηζβώζεζξ οπέιεζκαξ, ημο Υνζζημύ ης θίθηνς εκδοκαιμύιεκμξ, 

Σμύημκ Μάλζιε ζηέηεοε, ζθαζιόκ δμεήκαζ ημζξ ηζιώζζ ζε. 

 

Ονεμδόλμζξ ζμο δόβιαζζ, πίζηζκ ηδκ αιώιδημκ επεζηήνζλαξ, ηαζ 

ζμθαίξ δζδαζηαθίαζξ ζμο, πάζζ πθμύημκ Μάλζιε ιεηέδςηαξ. 

 

Θενηόθηνλ 
Λοηνςεέκηεξ ης ηόης ζμο, ηαηαδίηδξ Πάκαβκε ημο πνμπάημνμξ, 

ηδκ θςκήκ ημο Ανπαββέθμο ζμζ, παίνε πόες πάκηεξ ακαηνάγμιεκ. 

 

Ωδή ε'. Φώηηζνλ εκάο. 
νβακμκ ηενπκόκ, ημο Αβίμο πάηεν Πκεύιαημξ, οπδπμύιεκμκ 

μονάκζμκ ςδήκ, Μάλζιε εείε, ηαζ θςζηήν θαιπνόξ βεβέκδζαζ. 

 

Γήναξ εζξ ααεύ, ηαξ ααζάκμοξ εηανηένδζαξ, ηαζ πζηνίακ ελμνίαξ 

παθεπήξ, ζοκ ηδ δοάδζ, ιαεδηώκ ζμο πακαμίδζιε. 

 

Ήζποκαξ επενόκ, ηδ ηαθή μιμθμβία ζμο, ηαζ δζέθοζαξ αοημύ ηαξ 

ιδπακάξ, Υνζζημύ δοκάιεζ, ημο ηναηύκακηόξ ζε Μάλζιε. 

 

Θενηνθίνλ 
Σείπμξ ηςκ πζζηώκ, ημ ζηεννόκ ηε ηαζ απόνεδημκ, ηαζ πακεύδζμκ 

θζιέκα εκ δεζκμίξ, Πανεεκμιήημν, Μανζάι ζε επεβκώηαιεκ. 

 

Ωδή ζη'. Τελ δέεζηλ. 
Η βθώζζα ζμο, βναιιαηέςξ ηάθαιμξ, μλοβνάθμο αθδεώξ 

ακεδείπεδ, ηαθθζβναθμύζα δζδάβιαηα εεία, ηαζ ημκ Υνζζηόκ ςξ 

Θεόκ ηαηαββέθμοζα, ζηέηεοε Σμύημκ αεί, οπέν πάκηςκ παιιέβζζηε 

Μάλζιε. 

 

Νεμύνβδζαξ, Μμκαζηώκ ζοζηήιαηα, ηδ ζμθή ηαζ εεμννύης ζμο 

βκώζεζ, ηαεμδδβώκ πνμξ κμιάξ αζςκίμοξ, επζζθναβίγςκ ηδ πνάλεζ 

ημοξ θόβμοξ ζμο· ς Μάλζιε ηαεδβδηά ηδξ ενήιμο ηαζ εείμκ 

αβθάζζια. 
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Μανηύνζμκ, εοζεεκώξ οπήκεβηαξ, ηναηαζμύιεκμξ ηαονμύ ηδ 

δοκάιεζ, ηαζ Μαεδηάξ εδναζώζαξ ηδ πίζηεζ, πνμξ ημοξ αβώκαξ 

οπήθεμκ βδεόιεκμζ· ζοιιέημπμζ ηαζ ηδξ πανάξ, ηδξ αθήηημο 

βεκόιεκμζ Μάλζιε. 

 

Θενηόθηνλ 
Αβηάθαζξ ζμο, ημκ Θεόκ εαάζηαζαξ, μκ θνζηηώξ εκαπεηύδζαξ 

Κόνδ, Σμύης Αβκή, ηαξ απνάκημοξ ζμο πείναξ, οπέν διώκ εηηεκώξ 

ακαπέηαζμκ ηδκ πάνζκ ηαζ ημκ ζθαζιόκ αζημοιέκδ ημζξ πόες 

οικμύζζ ε. 

 

Ακάβαβε, ζοκ παννδζία πνμξ Κύνζμκ ηδκ ζδκ πείνα, δκ ελέηειεξ δζ' 

Αοηόκ πηαζζιάηςκ αζημύιεκμξ, ηδκ άθεζζκ πάζζ ηαζ ζςηδνίακ. 

 

Άπνακηε, δ δζα θόβμο ημκ Λόβμκ ακενιδκεύηςξ, επ' εζπάηςκ ηςκ 

διενώκ ηεημύζα, δοζώπδζμκ, ςξ έπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

 

 

Κνληάθηνλ. Ήρνο β'. Πξνζηαζία ησλ ρξηζηηαλώλ. 
Ονεμδόλςκ θαεζκόξ θςζηήν ακαδέδεζλαζ, ηαζ ημ ζηόημξ ηςκ 

αζνεηζηώκ απειείςζαξ, δζδαπαίξ ζμο θςηζζηζηαίξ ζηδνίγςκ ημοξ 

πζζημύξ· δζό ζηήνζλμκ διάξ ζμθέ, εζξ ημ θαηνεύεζκ αθδεώξ, ημκ 

Θεάκενςπμκ Κύνζμκ Μάλζιε Θεμθόνε, ημ ηθέμξ εεμθμβμύκηςκ ηαζ 

ηςκ Μανηύνςκ ημο Υνζζημύ ημ βεκκαίμκ αηνμείκζμκ. 

 

Πποκείμενον. Ήσορ δ'.  
Γίηαζμξ ςξ θμίκζλ ακεήζεζ ηαζ ςζεί ηέδνμξ δ εκ ης Λζαάκς 

πθδεοκεήζεηαζ. 

ηίπμξ: Πεθοηεοιέκμξ εκ ης μίηθ Κονίμο, εκ ηαζξ αοθαίξ ημο Θεμύ 

διώκ, ελακεήζεζ. 

 

ΔΥΑΓΓΔΛΙΟΝ.  

Δθ ηνπ θαηά Λνπθάλ (ηβ', 8 -12). 
Δίπεκ μ Κύνζμξ· παξ μξ ακ μιμθμβήζδ εκ ειμί έιπνμζεεκ ηςκ 

ακενώπςκ, ηαζ μ Τζόξ ημο ακενώπμο μιμθμβήζεζ εκ αοηώ 

έιπνμζεεκ ηςκ αββέθςκ ημο Θεμύ· μ δε ανκδζάιεκόξ ιε εκώπζμκ 

ηςκ ακενώπςκ απανκδεήζεηαζ εκώπζμκ ηςκ αββέθςκ ημο Θεμύ· ηαζ 

παξ μξ ενεί θόβμκ εζξ ημκ Τζόκ ημο ακενώπμο, αθεεήζεηαζ αοηώ· ης 

δε εζξ ημ Άβζμκ Πκεύια αθαζθδιήζακηζ μοη αθεεήζεηαζ· όηακ δε 

πνμζθένςζζκ οιάξ επί ηαξ ζοκαβςβάξ ηαζ ηαξ ανπάξ ηαζ ηαξ 
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ελμοζίαξ, ιδ ιενζικάηε πώξ ή ηί απμθμβήζδζεε, ή ηζ είπδηε· ημ βαν 

Άβζμκ Πκεύια δζδάλεζ οιάξ εκ αοηή ηδ ώνα α δεζ εζπείκ. 

 

Γόμα Παηξί. 
Σαζξ ημο ζμο Οζίμο πνεζαείαζξ, Δθεήιμκ, ελάθεζρμκ ηα πθήεδ ηςκ 

ειώκ εβηθδιάηςκ. 

 

Καη λπλ. 
Σαζξ ηδξ Θεμηόημο πνεζαείαζξ, Δθεήιμκ, ελάθεζρμκ ηα πθήεδ ηςκ 

ειώκ εβηθδιάηςκ. 

 

ηίπμξ: Δθέδζόκ ιε, μ Θεόξ, ηαηά ημ ιέβα έθεόξ ζμο, ηαζ ηαηά ημ 

πθήεμξ ηςκ μζηηζνιώκ ζμο ελάθεζρμκ ημ ακόιδιά ιμο. 

 

Πξνζόκνηνλ. Ήρνο πι.β'. Όιελ απνζεκέλνη. 
Θθίρεζξ εηανηένδζαξ, ηαζ παθεπάξ ελμνίαξ, ηδξ εζνηηήξ ηδκ 

ζηέκςζζκ, απημήης Μάλζιε ης θνμκήιαηζ· ηδξ ζανηόξ ηάηςζζκ ηαζ 

ιαζηζβώκ πόκμοξ, ηαζ ηδξ βθώζζδξ ηδκ αθαίνεζζκ πεζνόξ ηδκ 

έηπηςζζκ, ηδξ ηαθθζβναθμύζδξ ηα ηνείηημκα Υνζζηόκ Θεόκ ηαζ 

άκενςπμκ, ζάθπζββζ ηνακή ςιμθόβδζαξ· Σμύημκ εηδοζώπεζ, ηδκ 

πάνζκ διίκ δμύκαζ δαρζθώξ, δζαθοθάηηεζκ πνμζηάβιαηα Αοημύ ηα 

ζςηήνζα 

 

 

Ωδή δ'. Oη εθ ηεο Ινπδαίαο.  
Ξδνάκαξ ημζξ ζμζξ θόβμζξ, ηδκ ηδξ πθάκδξ θοηείακ, Μάλζιε πάκηζιε, 

Υνζζημύ ημκ εείμκ ζπόνμκ, πζζηώκ εκ ηαζξ ηανδίαζξ, αθδεώξ 

εκεθύηεοζαξ· μιμθμβμύκηςκ Αοηόκ, Θεόκ εζξ ημοξ αζώκαξ. 

 

Ιενάξ πμθζηείαξ, ημοξ αβώκαξ ηζιώκηεξ ηαηαζπαγώιεεα, ηαιάηςκ 

ζμο ημοξ άεθμοξ, ηαξ εθίρεζξ ηαζ ημοξ πόκμοξ, ιανηονίμο ηε 

ζηίβιαηα· δζ' ςκ δμλάγεζξ Θεόκ, Μάλζιε εζξ αζώκαξ. 

 

Μεθεηώκ μοη επαύζς, εκ κοηηί ηαζ διένα Υνζζημύ πνμζηάβιαηα, 

ςξ θςξ Μάλζιε θαίκμκ, ηαζ, πόθζξ επί όνμοξ, ημζξ πζζημίξ 

απαζηνάπημοζα· ημο ακεζπένμο θςηόξ, ηδκ αίβθδκ εζξ αζώκαξ. 

 

Θενηόθηνλ 
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Οονακώκ Πθαηοηένα, Υενμοαίι οπενηένα ηαζ πάζδξ ηηίζεςξ, 

οπενεκδμλμηένα, ςξ μύζα Θεμηόηε, ηδκ θςκήκ ζμζ πνμζάδμιεκ ημο 

Ανπαββέθμο Αβκή, ημ παίνε εζξ αζώκαξ. 

 

Ωδή ε'. Τνλ Βαζηιέα 
Νέηηαν ημ εείμκ, εη δζδαπώκ ζμο ακηθμύιεκ, ηςκ ροπώκ ηαηαπαύμκ 

ηδκ δίρακ, Μάλζιε δ ηνήκδ, καιάηςκ γςδνύηςκ. 

 

Γθώζζακ ζμο εείακ, δζα Υνζζηόκ απεηιήεδξ, αθθ' Αοηόκ μοη 

επαύζς ηδνύηηεζκ, Μάλζιε παιιάηαν, ημο Πκεύιαημξ δ θύνα. 

 

Δπάναξ όιια ηδξ δζακμίαξ ζμο Πάηεν, ηα μονάκζα ηάθθδ εώναξ, 

έκεα ηςκ Αββέθςκ, πμνμί Θεόκ οικμύζζκ. 

 

Θενηνθίνλ 
Ρήζεζξ απάκηςκ, πνμθδηεοόκηςκ Πανεέκε, επί ζμζ αθδεώξ 

εηπθδνμύκηαζ, ηίηηεζξ βαν ημκ πάκηςκ, Θεόκ ηαζ Βαζζθέα. 

 

Ωδή ζ'. Κπξίσο Θενηόθνλ. 
Απάναξ εη ηςκ ηήδε, Μάλζιε εεόθμνμκ, κοκ ζοκαβάθθεζ Οζίμζξ εζξ 

εείαξ ζηδκάξ, έκεα ηνζζήθζμκ θάμξ, πανά ηε άθδηημξ. 

 

Ιδόκηεξ ης ζς ηάθς, θάιρζκ ηνζθεββμύζακ, ζδκ πνμξ Θεόκ 

παννδζίακ επέβκςκ ζμθέ, όεεκ Αοηόκ επεοθόβμοκ, Μάλζιε έκδμλε. 

 

Ρεόκηςκ ηα εζηώηα Μάλζιε δθθάλς, ςξ μονακόθνςκ ηαζ ιέβαξ ηαζ 

εείμξ ακήν, όεεκ διάξ εηδζδάζηεζξ, γδηείκ ηα ιέκμκηα. 

 

Θενηνθίνλ. 
Ωνάεδξ ς Πανεέκε, βέθονα ηαζ ηθίιαλ, ηαζ απώνδημο πςνίμκ ηαζ 

πύθδ Θεμύ, δζ' δξ δζήθεε μ Λόβμξ ηαζ ζάνηα είθδθε. 

 

 

Άλζμκ εζηίκ ςξ αθδεώξ, ιαηανίγεζκ ζε ηδκ Θεμηόημκ, ηδκ 

Αεζιαηάνζζημκ, ηαζ Πακαιώιδημκ, ηαζ Μδηένα ημο Θεμύ διώκ.  

Σδκ Σζιζςηένακ ηςκ Υενμοαείι, ηαζ Δκδμλμηένακ αζοβηνίηςξ ηςκ 

εναθείι, ηδκ αδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημύζακ, ηδκ όκηςξ 

Θεμηόημκ ζε ιεβαθύκμιεκ. 
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Μάλζιε Παηένςκ δ ηαθθμκή, ηάθθμοξ απνμζίημο ηαηαλίςζμκ ζαζξ 

θζηαίξ, πάκηαξ ημοξ ηζιώκηαξ εη πόεμο ηδκ ζδκ ικήιδκ, ηαζ πάνζκ 

ζμο αζημύκηαξ ηδκ αδαπάκδημκ. 

 

Θδζαονόκ πμθύηζιμκ ηαζ ζεπηόκ, έπμιεκ παιιάηαν ημοξ ζμοξ 

θόβμοξ ημοξ ζενμύξ, ηαύπδια δε ιέβα ζανηόξ ζμο ηαξ αζηίζεζξ, δζ' 

ςκ Θεόκ δμλάγεζξ ημκ ζε δμλάζακηα 

 

Πνέζαοκ ζε πνμαάθθμιαζ πνμξ Θεόκ, Μάλζιε εεόθνμκ ίκα ηύπς ημο 

ζθαζιμύ, ζεέκμξ δε αζημύιαζ Αοημύ αημθμοεήζαζ, ηνίαμοξ ηαξ 

μδδβμύζαξ εζξ θςξ ηδξ βκώζεςξ. 

 

Μάζηζβαξ οπέιεζκαξ ηανηενώξ, βθώζζδξ εεμθόβμο ηαζ πεζνόξ ηδκ 

απμημπήκ, εθίρεζξ ελμνίαξ πζηνίακ ηε ααζάκςκ, θίθηνς ης ημο 

Κονίμο, μκ ςιμθόβδζαξ. 

 

Ίεοκμκ εοπαζξ ζμο πάκηαξ διάξ, μ ζεύκαξ Πάηεν Μμκαγόκηςκ 

ζεπημύξ πμνμύξ, έκεα ηςκ Αββέθςκ θαιπναί πμνμζηαζίαζ, ηαζ 

πάκηςκ ζςγμιέκςκ ζηδκαί αζ πάιθςημζ. 

 

Άββεθμξ ηαεάπεν επί ηδξ βδξ, έγδζαξ ιανάκαξ ηα ζηζνηήιαηα ηδξ 

ζανηόξ, Μάλζιε θαιπνύκαξ, ζημθήκ ροπήξ ζμο εείαξ, δκ εζξ ζηδκάξ 

αΰθμοξ Υνζζηόξ εδέλαημ. 

 

Λόβμζξ ζμο πακζόθμζξ ηαζ ζενμίξ, έενεραξ ηανδίαξ πζζηεοόκηςκ ηαζ 

πνμξ μδόκ, Πάηεν αθδεείαξ, μδήβδζαξ δζδάλαξ, Υνζζηόκ πζζηώξ 

θαηνεύεζκ, Θεόκ ηαζ άκενςπμκ. 

 

Πόες ακοικμύιεκ ζε αεθδηά, Μάλζιε ζηεννόθνμκ, ημκ ααδίζακηα 

αηθζκώξ, ηνίαμκ ζηεκμηάηδκ, εκδόλμο ιανηονίμο, Υνζζημύ ης εείς 

ζεέκεζ εκδοκαιμύιεκμξ. 

 

ηέθακμκ αιάνακημκ ηαζ θαιπνόκ, ηδξ μιμθμβίαξ, εζηεθάκςζαζ 

εαοιαζηώξ, εη πεζνόξ Κονίμο, μκ Μάλζιε δοζώπεζ, ζηέθακμκ εείαξ 

δόλδξ διίκ δςνήζαζεαζ. 

 

Κάθθδ ηα αεέαηα ηαεμνώκ, ηαζ Θεώ πνμζόδςκ αεκκάςξ ηενπκήκ 

ςδήκ, δέπμο οικςδίακ, πηςπώκ ιμο εη πεζθέςκ, Μάλζιε ηαζ Κονίς, 

ηαύηδκ πνμζάβαβε. 
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Μέβζζημξ ης όκηζ ηαζ ζενόξ, ακεδείπεδξ πάηεν, ιεβαθύκαξ αίς ης 

ζς, ημκ ημζκόκ Γεζπόηδκ, Αοηώ ηαζξ ζαζξ πνεζαείαζξ, Μάλζιε 

Θεμιάηαν, πάκηαξ μζηείςζμκ. 

 

Πάζαζ ηςκ Αββέθςκ αζ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Απμζηόθςκ δ 

δςδεηάξ, μζ Άβζμζ Πάκηεξ, ιεηά ηδξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ 

εζξ ημ ζςεήκαζ διάξ. 

 

 

Τξηζάγηνλ· Παλαγία Τξηάο· Πάηεξ εκώλ· Όηη Σνπ εζηίλ,  

θαη ην Απνιπηίθηνλ:  

Ήρνο πι. α'. Τνλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 
Μμκαγόκηςκ πμνείαξ δβήζς Μάλζιε, ηαζ ημο Κονίμο ηαξ θύζεζξ 

δζαηνακώκ ημζξ πζζημίξ, ςιμθόβδζαξ Αοηόκ Θεόκ ηαζ άκενςπμκ 

ζάνηα θααόκηα δζ' διάξ, δζ' αβάπδκ δε Αοημύ, ηδκ πείνακ 

εκαπεηιήεδξ, ηαζ ηδκ βθώηηακ εεμθμβμύζακ, ηδξ ζςηδνίαξ ηαξ 

εοεείαξ μδμύξ. 

40 Κύπιε ελέηζον 

 

Ήρνο β'. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 
Υαίνμζξ ηςκ Οζίςκ ηαθθμκή, Οιμθμβδηώκ δ θαιπνόηδξ, ηςκ 

Θεμθόβςκ ηνδπίξ, Μάλζιε παιιέβζζηε ανμημύξ Αββέθμοξ ηε· ημζξ 

ζμζξ άεθμζξ ελέπθδλαξ, Υνζζημύ βαν, ης πόες, πόκμοξ 

εηανηένδζαξ, εκ βεκκαζόηδηζ· ηαύηα εζξ πνεζαείακ πνμζάβμο, πάζζκ 

ελαζημύιεκμξ πάνζκ, ηαζ πθδιιεθδιάηςκ ηδκ ζοβπώνδζζκ. 

 

Γέζπμζκα πνμζδελαζ, ηάξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ ζμο, ηαί θύηνςζαζ 

ἠιᾶξ, ἀπό πάζδξ ἀκάβηδξ ηαί εθίρεςξ. 

  

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

ιέ ὑπό ηήκ ζηέπδκ ζμο. 

 

Δι’ εὐσῶν ηῶν Ἁγίων Παηέπων ἡμῶν, Κύπιε Ἰηζοῦ Χπιζηέ ὁ 

Θεόρ, ἐλέηζον καὶ ζῶζον ἡμᾶρ, Ἀμήν. 

 

 

 




