
[169] 
 

26 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ Παξάθιεζε Οζίνπ Ξελνθώληνο 

θαη ζπλνδείαο 

Ἰζηδώξαο κνλαρῆο Ἁγηντεξνζεηίζζεο. 
 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο, Ἀκήλ. 

 

 Φαικόο ξκβ’ (142). 

Κύνζε εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ ιμο 

  

Θεόξ Κύνζμξ ηαὶ ἐπέθακεκ ἡιῖκ(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Ὡξ θενςκύιςξ ἐκδπῶκ ἡιῖκ Πάηεν, θςκὴκ λεκίγμοζακ ἐκ ηόζιμο 

ἀΰθμο, ηὴκ ζςηδνίακ πᾶζζκ ἐκαπόβναρμκ, ὅπςξ ζμῦ βεναίνμιεκ, 

ηῶκ εαοιάηςκ ηὴκ αἴβθδκ, Ξεκμθῶκ ἣκ δέδελαζ, ὡξ Ἰὼα πμνδβήζαξ, 

ηῷ ζῷ Γεζπόηῃ ἅπαζακ ῥμπήκ, ζῆξ δζακμίαξ, ροπῆξ ηε ηαὶ ζώιαημξ. 

 

Γόμα. 

Τῷ Ἰδζμῦ ζοκακεηνάεδξ ηεθείςξ, ὑπενπδδῶκ ηῶκ θεεζνμιέκςκ ηὴκ 

ἕθλζκ, ηαὶ ηὸκ ζηαονὸκ ἐπ’ ὤιςκ ζμο ἀνάιεκμξ, ιόκμξ ιόκῳ ᾕνδζμ, 

ἐκηνοθᾶκ εεδβόνε, ὅεεκ ηαηδβθάσζαζ, ζὺκ ζογύβῳ ηαὶ ηέηκμζξ, ὅεεκ 

ιμζ δὸξ ζὴκ πάνζκ Ξεκμθώκ, ἵκα δμλάγς, εενιὰξ ἀκηζθήρεζξ ζμο. 

 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε… 

 

Φαικόο λ’ (50).θέδζόκ ιε, ὁ Θεόξ… 

  

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

Ξεκμύιεκμξ ιάηαν δζὰ Χνζζηόκ, λέκμκ ιε ὡξ ὄκηα ἐκ ζοκάλεζζκ 

μὐνακῶκ, μἰηείςζμκ θίθηνῳ ηῶκ Ἁβίςκ, ὦ Ξεκμθῶκ ζὺκ ζεπηῇ 

ζοκμδείᾳ ζμο. 
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βηάνδζμκ ἔνςηα Ξεκμθῶκ, ἐκ ζηένκμζξ ηαηέπςκ, ἐαδεθύλς ηῶκ 

βεδνῶκ, δζὸ ἀβαπήζεςξ ηὴκ θθόβα, ἐιμὶ ἀκέκδμημκ ἆρμκ πνεζαείᾳ 

ζμο. 

 

Νοηηόιεκμξ Πκεύιαημξ ηαθθμκαῖξ, ἡδίζηῃ ἐεέθπεδξ ηῶκ Ἀββέθςκ 

δζαβςβῇ, δζέβεζνμκ ὅεεκ Ξεκμθῶκ ιμο, πνὸξ εείαξ πηήζεζξ ροπὴκ 

ηαὶ δζάκμζακ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 Λόβμξ ἀλίακ ὦ Μανζάι, ἐκ ηόζιῳ εὑνώκ Σε, ὑπὲν ἅπακηα ηὰ 

ηηζζηά, ημῦ ἔνβμο θνζηηῆξ μἰημκμιίαξ, ηὴκ Σὴκ βαζηένα ἐκζάνηςξ 

ηαηώηδζαξ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἀςῖδνο. 

Φςηζζιόκ ιμζ πανάζπμο ὦ Ξεκμθῶκ πάκηζιε, ἵκα πνμζαμθῶκ ημῦ 

αεθίαν ηάπεζ ῥοζεήζςιαζ, ζὺ βὰν ἐλέθαιραξ, ηῷ ηῆξ ἀζηήζεςξ 

θάεζ, ημῦ Χνζζημῦ ὡξ ἤημοζαξ λεκμθςκμῦκηόξ ζμζ. 

 

Ὡξ ὁδὸκ ζηεκςηάηδκ ζὺ δζααὰξ ἔκδμλε, ζηέκςζζκ κμόξ ιμο 

ηναοβάγς κῦκ ηαηαπθάηοκμκ, ἵκα αὐθίγμιαζ, εἰξ Παναδείζμο ηὸ 

πθάημξ, ἔκεα εἰξ ζοββέκεζακ παίνεζ εἰξ ἄδοηα. 

 

Νεηηανώδδξ ζμζ δνόζμξ δζὰ πμθθῶκ εθίρεςκ, ηαὶ ὑπμιμκῆξ ζμο 

ηεθείαξ Πάηεν ἐκέζηαλε, πμζῶκ ζε ἄνςια, ὦ Ξεκμθῶκ ἀθεανζίαξ, 

ὅεεκ δοζςδίαξ ιε ηάπμξ ἀπάθθαλμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ξεκμηνόπςξ Πανεέκε Σῶκ ὀθεαθιῶκ πάνζηεξ, εἵθηοζακ Πάηεν ηὰξ 

εὐκμίαξ ἀκαπηενώζαζαζ, ὅεεκ δὐδόηδζεκ, ἐκ Σμὶ μἰηήζαζ ὁ ηόθπμζξ, 

παηνζημῖξ ηαεήιεκμξ ἵκα δμλάζῃ ιε. 

 

Γζάζςζμκ, ὦ Ξεκμθῶκ ἐη ηζκδύκςκ, ημὺξ ζμὺξ μἰηέηαξ, ὅηζ πάκηεξ 

πακεοθααῶξ, ζὴκ πάνζκ αἰημύιεεα, ὡξ ἵθεςκ ηνήκδ ηῶκ ἰαιάηςκ. 

 

πίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ παθεπὴκ 

ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 
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                     Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Θεῷ ἀπμδμὺξ ηαὶ πθμῦημκ ηαὶ ζὴκ εὔηθεζακ, ὡζεὶ Ἀαναάι, ηῷ Θεῷ 

εὐδνέζηδζαξ, ζμὺξ οἱμὺξ δςνμύιεκμξ, εὐπανίζημζξ ὕικμζξ ηῷ 

Κηίζακηζ, δζὸ πανέπεζξ εεῖε Ξεκμθῶκ, εαοιάηςκ ηνμοκμὺξ ὡζεὶ 

θζθόζημνβμξ. 

 

  

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

βηναηείαξ ημῖξ πόκμζξ ζμο, ἐκ Ἁβίᾳ Πόθεζ ζὺκ βόκῳ ἔθακαξ, 

ἀζηναπὰξ αἰςκζόηδημξ, ὅεεκ Ξεκμθῶκ βεκμῦ ιμζ ζύιιαπμξ. 

 

Νμδηάξ ιμζ πανέπμοζα, δςνεὰξ ἐκεέμοξ ἡ ζὴ ζοββέκεζα, Ξεκμθῶκ 

ἀεζιαηάνζζηε, ὀδοκῶκ θοηνμῦηαζ ηαὶ ηαηώζεςκ. 

 

Ὡξ ηαιίεοια ηέηηδζμ, Ξεκμθῶκ ἐκηόξ ζμο ἄνημκ μὐνάκζμκ, 

ζοκηδνμῦκηά ζε ἐκ πκεύιαηζ, ὅεεκ ιε πεζκῶκηα Πάηεν ηόνεζμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σςζηζηῶξ ἐπζῤῥαίκμοζα, ἐκ ὑζζώπῳ Μῆηεν ἀπμηαεάνζεςξ, ἐκ ημῖξ 

δάηνοζί ιε θεύηακμκ, εείᾳ ἀκηζθήρεζ Σμο εὐθναίκμοζα. 

 

  

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἕθηοζμκ ἡιᾶξ, ἐκ ημῖξ ιύνμζξ μὗ ἠβάπδζαξ, ηαὶ ἐκήπδζμκ θςκὴκ 

πενμοαζηήκ, Ξεκμθῶκ ὁ πακμζηίᾳ ιεικδιέκμξ ιμο. 

 

Μέικδζμ ἀεί, Ξεκμθῶκ ἡιῶκ θζθμύκηςκ ζε, ηαὶ ἐλάβαβε ἐη θάηημο 

ὀδοκῶκ, ζὺκ ζοιαίᾳ ζμο ηαὶ ηέηκμζξ ημῖξ εεόθνμζζ. 

 

Φαῦζμκ Ξεκμθῶκ, θάιρζκ εείαξ ἐπζβκώζεςξ, ηαῖξ ἐκηεύλεζζ Μανίαξ 

ηαὶ οἱῶκ, Ἀνηαδίμο Ἰςάκκμο ηε δεόιεεα. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ὥζπεν Ἀενιώκ, εείακ δνόζμκ Σε ἐβκώηαιεκ, ηαηαααίκμοζακ 

ηανδίαξ ηῶκ πζζηῶκ, ηαὶ ζαεκκύμοζακ ηὴκ θθόβςζζκ ηαηόηδημξ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ. 

Νμήζαξ, λεκμηενπεῖξ θαιπδδόκαξ, ἐαδεθύλς ηῶκ ιαηαίςκ ηὴκ 

ηύναδκ, πακμζηεζίᾳ θοβὼκ ἐκ ἐνήιῳ, ὦ Ξεκμθῶκ ηῆξ Σζὼκ ἐκ ημῖξ 

ὄνεζζ, δζὸ θζηαῖξ ζμο εενιμονβμῖξ, ἀπμηάεανμκ εείακ εἰηόκα ιμο. 

 

Ἠθάεδξ, πνὸξ εεςνίακ ἀΰθςκ, Ξεκμθῶκ ζὺκ ηῇ Μανίᾳ ηαὶ ηέηκμζξ, 

ὑπενζδόκηεξ ηῆξ βῆξ ηὰ ἡδέα, δζὸ ημὺξ πόκμοξ ηαὶ ἄθβδ ἡδύκεηε, ηῶκ 

πνμζζόκηςκ εὐθααῶξ, ημῖξ θεζράκμζξ ὑιῶκ ηαὶ ηῇ πάνζηζ. 

 

Σογύβςκ, πμνμῦ δζάδδια ὤθεδξ, λοκςνὶξ ηαηαααθμῦζα ηὸκ πθάκμκ, 

ὦ Ξεκμθῶκ, ζὺκ Μανίᾳ ηῇ εείᾳ, δζὸ ἡιᾶξ ἐκζζπύζαηε ὄθεςξ, 

ηαηαπαηᾶκ ηὰξ ιδπακάξ, ηαῖξ ἐκεέμζξ ὑιῶκ ἀκηζθήρεζζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

θεεῖζα, ἐζθναβζζιέκδ ὡξ Βίαθμξ, ἡ βναθεῖζα ἐκ δαηηύθῳ ηῷ 

εείῳ, ηῆξ Σῆξ πνεζαείαξ δαηηύθμζξ ὦ Μῆηεν, ηῶκ ἐπηαζζιέκςκ ιμζ 

βνάρμκ ζοβπώνδζζκ, ὅπςξ ὑικῶ Σε ὦ πανά, μὐνακῶκ ηαὶ ἐιὸκ 

ἀβαθθίαια. 

 

Γζάζςζμκ, ὦ Ξεκμθῶκ ἐη ηζκδύκςκ, ημὺξ ζμὺξ μἰηέηαξ, ὅηζ πάκηεξ 

πακεοθααῶξ, ζὴκ πάνζκ αἰημύιεεα, ὡξ ἵθεςκ ηνήκδ ηῶκ ἰαιάηςκ. 

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

ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

 

Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Ξεκμθώκςξ ὡξ πνμζεθηοζεεὶξ εἰξ μὐνάκζα, ἐλαζηνάπηςκ ζὺκ 

θαιπνμθαεῖ ζοκμδείᾳ ζμο, ἐηδοζώπεζ ἐκ ἱθαζιμῖξ ὁζίςκ ζμο εὐπῶκ, 

ιμθπὰξ ἀπαύζημο πανιμκῆξ, εὐθναίκεζκ ιάηαν Ξεκμθῶκ, ημὺξ 

πζζηῶξ ζμζ ηναοβάγμκηαξ· ἴαζαζ ιονζπκόμζξ, ἐηπύζεζζ ηῆξ ζῆξ 

ηάναξ, ηαὶ ζῶκ οἱῶκ εεμονβζηῶκ, ἀῤῥςζηήιαηα ἀκίαηα. 

 

Πνμηείιεκμκ: Τίιζμξ ἐκακηίμκ Κονίμο, ὁ εάκαημξ ηῶκ ζίςκ 

Αὐηῶκ. 

Ση.: Μαηάνζμξ ἀκὴν ὁ θμαμύιεκμξ ηὸκ Κύνζμκ. 
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Δὐαββέθζμκ ζζαηόκ. 

Γόμα: Ταῖξ ηῶκ Σῶκ ζίςκ... 

Καὶ λῦλ: Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο... 

 

Πνμζόιμζμκ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η.:Ἐιεῆκνλ, 

ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο... 

Ὤθεδηε ηεηνάθςκμκ, εεμβκςζίαξ ὡξ ιέθμξ, Ξεκμθῶκ ιαηάνζε, ηαὶ 

ἡ ζὴ ζοββέκεζα, ἡ πακεαύιαζημξ, ηὸκ ζηαονὸκ ἄνακηεξ, ηὸκ πνδζηὸκ 

Κονίμο, πανᾷ ὡξ ηανηενόθνμκεξ, ηὸκ πθμῦημκ κείιακηεξ, δζὰ 

ιανβανίηδκ ηὸκ ἄῤῥδηημκ, ηαὶ κῦκ ηαεζηεηεύζαηε, ὅπςξ δζακύζαξ ηὸ 

πέθαβμξ, παεῶκ ηῆξ ηαηίαξ ὑιῶκ ἐκ ηαῖξ θαζδνόηδζζκ ἀνεῶ, ἵκα 

θςκαῖξ λέκαζξ ηένπςιαζ, εἰξ αἰῶκαξ Ὅζζμζ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Νεμονβῶκ ἀπαεείαξ ἀβαθθίαζζκ Πάηεν ηῇ ἱηεζίᾳ ζμο, εὐζηόνβῳ 

ἀκηζθήρεζ, ροπὰξ ἀπμηαεαίνεζξ, πακμζηὶ ζπεύδςκ πάκημηε, ὦ 

Ξεκμθῶκ εεμονβέ, εενιάκαζ ηὴκ θαηνείακ. 

 

Μοζηζηῶξ ἐκδπήεδξ λεκμθώκςξ ἀκήημοζημκ εἰξ ἀπόθαοζζκ, δζὸ 

εαοιάηςκ αἴβθδκ ηαὶ κόζςκ εεναπείακ, δζακέιεζξ ηῆξ ιέθπμοζζ, ὦ 

Ξεκμθῶκ ἀνεηάξ, ζοιπκόςκ ζμο ζίςκ. 

 

νιζζεέκηεξ θζιέκζ ἡζοπίαξ ἐη θίθηνμο ηαεζενώζεςξ, εέμεεκ μἱ οἱμί 

ζμο, ἐλέθαιρακ ὁζίςξ, Ξεκμθῶκ ἱηεηεύμκηεξ, ἐη καοαβίμο παεῶκ, 

ἡιᾶξ θοηνμῦζεαζ ηάπεζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰδζμῦξ ὡξ εὑνώκ Σε εὐακεμῦκ ἐκ ημζθάζζ ῥόδμκ πακεύμζιμκ, 

ἐζηήκςια Πανεέκε, ἐκ Σμὶ ὡξ ἁβκμηένα ὀνενζθώημο αὐβάζιαημξ, 

ηαηαβθοηαίκςκ ἡιᾶξ, ιδηνῷά Σμο πνεζαείᾳ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ἰάζεζξ κέιεζξ, ἐη εεμζηόνβςκ ζμο ζπθάβπκςκ, Ξεκμθῶκ ἐιὴ ηενπκὴ 

παναιοεία, ἵκα ζμο βεναίνς, ζὴκ πάνζκ εἰξ αἰῶκαξ. 

Σηέπδ ὑπάνπεζξ, ιεηὰ ζεπηῆξ ζμο πμνείαξ, εθζαμιέκςκ ηε ἀκηίθδρζξ 

ἡδεῖα, ὅεεκ Ξεκμθῶκ ζε, ηζιῶιεκ ἐη ηανδίαξ. 
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Ἰζπὺκ ηαὶ ζεέκμξ, ὦ Ξεκμθῶκ ιμζ πανέπεζξ, ζὺκ Μανίᾳ ηαὶ 

πακζέπηῳ Ἀνηαδίῳ, ιεηὰ Ἰςάκκμο, ηαηὰ ημῦ ἀθθμηνίμο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γεδμλαζιέκδ, ἡ ηθςζαιέκδ πζηῶκα, ἐκζανηώζεςξ ηῷ Κηίζηῃ ηῶκ 

ἁπάκηςκ, εάθρμκ κῦκ ῥζβῶζακ, Πανεέκε ηὴκ ροπήκ ιμο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ὡξ ὄνβακμκ ηεηνάπκμοκ, πμνεία ζίςκ, ἡιῖκ πανὰ ἐπζπέεζ ηὴκ 

ἄθδηημκ, ηῆξ ιεηακμίαξ ἐιπκέμοζα ᾆζια πάνζημξ. 

 

Ῥαδάικμοξ εὐηανπίαξ, ἤκεδζαξ ὁζίςξ, ζὺκ Ἰςάκκῃ ηὸκ εεῖμκ 

Ἀνηάδζμκ, ὦ λοκςνὶξ πμνδβμῦζα ἡιῖκ ηὰ πνόζθμνα. 

 

Ἀκάηεζθόκ ιμζ Πάηεν, αὐβὴκ θςηαοβείαξ, ἐζημηζζιέκῳ ἐκ γόθῳ 

πμνώζεςξ, ὦ Ξεκμθῶκ ἐπζθαίκςκ πανὰκ ημῖξ θίθμζξ ζμο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σηαβόκεξ ιμο δαηνύςκ, ἐλέθζπμκ Μανία, αεαανοιέκμο ἐκ ὕπκῳ 

κεηνώζεςξ, ἀθθὰ ι’ ἐλέβεζνμκ ὄιανμζξ ηῆξ ηαηακύλεςξ. 

 

Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ Σε ηὴκ Θεμηόημκ, ηὴκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαὶ πακαιώιδημκ ηαὶ ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Τὴκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Χενμοαείι ηαὶ ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

Σεναθείι, ηὴκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηὴκ ὄκηςξ 

Θεμηόημκ Σέ ιεβαθύκμιεκ. 

 

Λάιπεηε ηεηνάζηενμξ ὡξ πθεζάξ, ανύμοζα ἰάζεζξ, ἐη θεζράκςκ ηαὶ 

δςνεάξ, Ξεκμθῶκ ηνζζιάηαν, ζὺκ ηῇ ζμθῇ Μανίᾳ, ηαὶ ηέηκμζξ 

παιθαέζζ, λέκμζξ αὐβάζιαζζ. 

 

Πκμαῖξ πακεοόζιμζξ εέθβεζ ροπάξ, πθμοημῦζα ἰάζεζξ ἐη θεζράκςκ 

εεμονβζηῶκ, ἡ πάκζεπημξ πμνεία, ημῦ εείμο Ξεκμθῶκημξ, ἀῤῥήημζξ 

εὐςδίαζξ ἀβαθθζάζεςξ. 
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Σηίθαμοζζ ηῆξ δόλδξ ιανιανοβάξ, αἱ πάκηζιμζ ηάναζ, Ξεκμθῶκημξ 

ηαὶ ἀδεθθῶκ, εείμο Ἀνηαδίμο, ηαὶ Ἰςάκκμο ἅια, ἀδάιακηεξ 

ηαεάπεν, λέκδξ θαιπνόηδημξ. 

 

Ὡναῖμζ ἐκ ηάθθεζ ὑπενθοεῖ, Χνζζηῷ ζοκαθεέκηεξ, ἱηεηεύζαηε 

Ξεκμθῶκ, ζὺκ ηῇ ζοββεκείᾳ, ἐκ ηνίαῳ ιεηακμίαξ, ὁδεύεζκ ημὺξ 

πμεμῦκηαξ, δόλακ ηνζζήθζμκ. 

 

Πονζὸξ ὡξ ηεηνάθςημξ ιοζηζηῶξ, ροπὰξ ηαηαοβάγεζ, Ξεκμθῶκημξ 

ζεπηὸξ πμνόξ, ἡ ζεπηὴ Μανία, ιεηὰ ημῦ Ἰςάκκμο, ηαὶ εείμο 

Ἀνηαδίμο, ἡιᾶξ θαζδνύκμκηεξ. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ ἡ 

δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ 

εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

 

 Τὸ Τνζζάβζμκ. … 

θέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαύηδκ Σμζ ηὴκ ἱηεζίακ, ὡξ Γεζπόηῃ, 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. 



[176] 
 

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 Χνζζηζακῶκ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πόεῳ, ζοκεθζαέκηεξ ημῦ Χνζζημῦ, αόηνοεξ πενηάγμκηεξ εεῖμζ, 

θδκμῖξ ἀζηήζεςξ, κάιαηα ἀνδεύεηε ηῶκ ἰαιάηςκ ἡιῖκ, Ξεκμθῶκ 

ἀλζάβαζηε, ζὺκ ηῇ ζῇ ζογύβῳ, ηαὶ οἱμῖξ εεόθνμζζ, δζὸ αἰημύιεεα, 

ιέεδκ, ἐιπμζήζαηε εείακ, πᾶζζ ημῖξ ἐνῶζζ ἐκ πίζηεζ, ιέεελζκ αἰώκζμκ 

εεόηδημξ. 

 

 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’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 




