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30 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ  ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ  

ΚΑΝΧΝ ΣΟΤ ΣΡΔΙ ΙΔΡΑΡΥΔ  
 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

Φαικόο ξκβ΄ (142) 

Κφνζε, εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ ιμο… 

  

Θευξ Κφνζμξ, ηαί ἐπέθακεκ ιίκ(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ ηαπξῶ. 

Ὡξ μἰημκυιμζ ηῶκ ζεπηῶκ ιοζηδνίςκ, ηαί ανααεοηαί ηῶκ ἐη Θεμῦ 

πανζζιάηςκ, Βαζίθεζε, Γνδβυνζε, Χνοζυζημιε, θφζαηε ηυκ 

ηαφζςκα ηῆξ ἀεθίαξ ροπῆξ ιμο, παφζαηε ηυκ ηθφδςκα, 

ηῶκ ἀβνίςκ παεῶκ ιμο, ηαί πνυξ ζμθίαξ ηηῆζζκ ἀθδεμῦξ, δί’ 

ἐκανέημο γςῆξ ιέ ἰεφκαηε. 

  

Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζζςπήζμιεκ πυηε, Θεμηυηε…  

 

Φαικόο λ΄ (50) 

Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο, … 

  

Εἴηα ράθθμιεκ ηάξ Ὠδᾶξ ημῦ Κακυκμξ. 

 

Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 

ςηήνζμζ θφθαηεξ ηαί θνμονμί, ἐδείπεδηε πάζζκ, Ἱενάνπαζ εεμεζδεῖξ, 

Βαζίθεζε ζφκ ηῷ Γνδβμνίς, ηαί Χνοζμζηυις, ιᾶξ πενζέπμκηεξ. 

 

Ὡξ ιφζηαζ ζμθίαξ ηῆξ εεσηῆξ δεζκῶκ ζμθζζιάηςκ, ηῆξ ημῦ πθάκμο 

ἐπζαμοθῆξ, Βαζίθεζε ζφκ ηῷ Γνδβμνίς, ηαί Χνοζμζηυις, ιᾶξ 

ἐηθοηνχζαζεε. 

 

Ζςῆξ ηεηνοιιέκδξ ηῆξ ἐκ Χνζζηῷ, ζμθμί δδιδβυνμζ. ηῶκ ηνφθζςκ 

ιῶκ παεῶκ, κεηνχζαηε ηάξ ἐπακαζηάζεζξ, ηαί πνυξ γςήκ ιᾶξ 

εεῖμκ ἐβείναηε. 
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Θενηνθίνλ 

Ὁ αίμξ ιμο πθήνδξ ὤθεδ δεζκῶκ, Πακφικδηε Κυνδ, δζά πθήεμοξ 

ἁιανηζῶκ, ζφ μὔκ ιή πανίδδξ ιέ εἰξ ηέθμξ, ἀθθ’ ἐπζζηάζα ηυ ἄθβμξ 

ιμο ημφθζζμκ. 

  

Ὠδή γ΄. Οξαλίαο ἁςίδνο… 

Ἰαηνμί εεδβυνμζ, πάεδ ροπῶκ παφζαηε ηαί ηῶκ ηανδζῶκ ηάξ ὀδφκαξ, 

ιῶκ ἰάζαζεε, ηή ιοζηζηή δςνεά, ιοζηαβςβμῦκηεξ ἀΰθςξ, ιᾶξ 

πνυξ ἐκάνεημκ, αίμκ ηαί ηνείηημκα. 

 

Σμῦ ἐπενμῦ ηήκ ιακίακ, ηήκ ηαε’ ιῶκ θφζαηε, ιέβζζηε Βαζίθεζε 

πάκο, ηαί εεῖε Γνδβυνζε, ηαί Ἰςάκκδ ηθεζκέ, ηαί ἐκ εἰνήκδ ἀπηχης, 

ηαί ἀβάπδ ἅπακηαξ, ιᾶξ ζοκάλαηε. 

 

η πδβῶκ ζςηδνίμο, ὕδςν γςῆξ ἄτθμκ, ημῖξ ἐκ κμδηή μὔζζ δυλδ, 

πθμοζίςξ αθφζαηε, ὡξ Ἱενάνπαζ ζμθμί, ηαί πνυξ κμιάξ ἀθεανζίαξ, 

ηυκ θαυκ ἰεφκαηε, ηυκ πενζμφζζμκ. 

  

Θενηνθίνλ 

Ἡ ἀπυθαζζξ Κυνδ,  ηαη’ ἐιμῦ ἤββζηε, ηαί  ηαηαζζπφκδ πνυξ 

εφνακ, πνυδδθμξ ἔζηδηεκ, ἐβχ δέ ἄθνςκ ὧκ, ηυκ ἀδεθθυκ 

ηαηαηνίκς, μἶιμζ ηί βεκήζςιαζ; ζφ μὔκ ιέ θφηνςζαζ. 

 

Δζαζςζμκ Ἱενανπῶκ ἐκεέςκ ηνζάξ ἁβία, ἐη αζαίςκ ηαί παθεπῶκ 

πενζζηάζεςκ, ημφξ πνμζζυκηαξ πνμθνυκςξ ὑιῶκ ηή ζηέπδ.  

 

πζαθερμκ ἐκ εὐιεκεία, πακφικδηε Θεμηυηε, ἐπί ηήκ ἐιήκ παθεπήκ 

ημο ζχιαημξ ηάηςζζκ, ηαί ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηυ ἄθβμξ. 

  

                         Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή 
Πνμζηᾶηαζ εενιμί, ηαί εὐηθεεῖξ πμζιάκημνεξ, ηαί πφνβμζ ζηεννμί, 

ιῶκ ηαί ἀκηζθήπημνεξ, Βαζίθεζε, Γνδβυνζε, ηαί Χνοζυζημιε, 

ιφζηαζ μὐνάκζμζ, ἐη ηζκδφκςκ ηαί πυκςκ 

ὀπθδνῶκ, ἀηνχημοξ ιᾶξ δζαηδνήζαηε. 

  

Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε 

Μοζηδπυθμζ μὐνάκζμζ, πνυξ ιοζηαβςβίακ ζμθίαξ ηνείηημκμξ, ἐη 

δεζκῶκ πενζπθακήζεςκ, ηάξ ρφπμξ ιῶκ ηαεμδδβήζαηε. 
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Ἀνμηῆνεξ ημῦ Πκεφιαημξ, ηήκ ηεπενζςιέκδκ ηαῖξ πανααάζεζζκ, 

βεςνβήζαηε ηανδίακ ιμο, ἐκ αὐηή ηά ηνείηης ηαηαζπείνμκηεξ. 

 

ςηδνίακ αἰηήζαηε, ηήκ ηαηά ροπήκ ηαί ζῶια ιαηάνζμζ, Ἰςάκκδ 

ηαί Γνδβυνζε, ζφκ ηῷ Βαζζθείς ιίκ ἔκδμλμζ. 

  

Θενηνθίνλ 

Ὡξ πζπηυκηςκ ἀκυνεςζζξ, ηυκ ηαηενναβιέκμκ ηαί ἀπμθθφιεκμκ, 

ζπεῦζμκ ζῶζμκ ιέ Πακάιςιε, θυνμκ ιμί ηυκ εεῖμκ πνοηακεφμοζα. 

  

Ὠδή ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο 

Ἄκςεεκ ιᾶξ, Ἱενάνπαζ παιιαηάνζζημζ, ἐπμπηεφζαηε ζημνβή ηή 

παηνζηή, ηήκ γςήκ ιῶκ ζεπηῶξ δζαννοειίγμκηεξ. 

 

Ρῶζζκ ἀθδεῆ, ὥζπεν δνυζμξ ἀκαρφπμοζα, Ἱενάνπαζ, ηῆξ Σνζάδμξ 

θεζημονβμί, ὁ ζμθυξ ὑιῶκ πανέπεζ θυβμξ ἄπαζζ. 

 

Χείθδ πμκδνά, ὤ Βαζίθεζε ιαηάνζε, ηαί Γνδβυνζε Χνοζυζημιε 

ζμθέ, ηά θαθμῦκηα ηαε’ ιῶκ ἄδζηα θνάβιαηα. 

  

Θενηνθίνλ 

Ἴαζαζ Ἁβκή, ηῆξ ροπῆξ ιμο ηήκ ηαηάπηςζζκ, ηαί ηυκ ζάθμκ ηῶκ 

πμθθῶκ ιμο πεζναζιῶκ, εἰξ βαθήκδκ ηαί ἀκάπαοζζκ ιεηάααθε. 

  

Ὠδή ο΄. Σήλ δέεζηλ ἐθρεῶ 

Θενάπμκηεξ ηῆξ Σνζάδμξ πάκζμθμζ, εεμθυβε ηαί Βαζίθεζε ιάηαν, 

ηαί Ἰςάκκδ ηθεζκέ Χνοζμθυβε, ηήκ ἀθδεῆ εεναπείακ ανααεφζαηε, 

πνεζαεοηζηαῖξ ὑιῶκ θζηαῖξ, ημῖξ ηή ζηέπδ ὑιῶκ ηαηαθεφβμοζζκ. 

 

Ὑπάνπμκηεξ εδζαονμί ηῆξ πάνζημξ, ὡξ πμζηίθςκ ἀνεηῶκ ὑπμθῆηαζ, 

ηάξ πεκμιέκαξ ιῶκ δζακμίαξ, ημῦ Παναηθήημο ηῷ ἄνης ζηδνίλαηε, 

ζφκ Βαζζθείς ηῷ μθῶ,Θεμθυβε ηθεζκέ ηαί Χνοζυζημιε. 

 

Σήκ ἄτθμκ θεζημονβίακ Ἅβζμζ, ἀκαθενυκηεξ Θεῶ ἐκ ὑρίζημζξ, 

ἰθαζηδνίμοξ εενιᾶξ ηαί δεήζεζξ, ὑπέν ιῶκ ἀκαπέιπεζκ ιή 

παφζδζεε• ηῷ Ζςμδυηδ Ἰδζμῦ, 

ὅπςξ πάζδξ νοζεῶιεκ ηαηχζεςξ. 

  

 

 



[188] 

 

Θενηνθίνλ 

Ἀπείνακδνε Μανζάι ὁθυθςηε, ημζιμπυεδηε Πακφικδηε Κυνδ, ηῶκ 

ἐπεθευκηςκ ιμο νφζαζ ηζκδφκςκ, ηαί ηῆξ ιεθθμφζδξ ἀκάβηδξ ηαί 

εθίρεςξ, ἁπάθθαλμκιέ ηυκ μἰηηνυκ, ὅπςξ αίμκ δζάβς ζφπζμκ. 

 

Δζαζςζμκ Ἱενανπῶκ ἐκεέςκ ηνζάξ Ἁβία, ἐη αζαίςκ ηαί παθεπῶκ 

πενζζηάζεςκ, ημφξ πνμζζυκηαξ πνμθνυκςξ ὑιῶκ ηή ζηέπδ.  

 

Ἄπνακηε,  δζάθμβμο ηυκ Λυβμκ ἀκενιδκεφηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ ηῶκ 

ιενῶκ ηεημῦζα δοζχπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

  

  

  

Αἴηεζηο θαί ηό Κνληάθηνλ 

Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ 

Ἱενάνπαζ ηῆξ ηηθδζίαξ εεμζμθμί, ηαί θςζηῆνεξ ηῆξ εὐζεαείαξ 

εεμθςημζ, ἐπζζπεφζαηε ὡξ ζοιπαεεῖξ εἰξ ηήκ αμήεεζακ ιῶκ, ιή μὔκ 

πανίδδηε ηάξ θςκᾶξ,ηαί ημφξ ἐη αάεμοξ ζηεκαβιμφξ, ηῶκ αμχκηςκ 

ἑηάζημηε. Βαζίθεζε εεμθάκημν, Γνδβυνζε Θεμθυβε, ζφκ Ἰςάκκδ ηῷ 

ηθεζκῶ, αμδεεῖηε ιίκ πάκημηε. 

  

Καί εὐεφξ ηυ Πνμηείιεκμκ 

Οἱ ἱενεῖξ ζμο Κφνζε ἐκδφζμκηαζ δζηαζμζφκδκ ηαί μἱ ὅζζμί ζμο 

ἀβαθθζάζμκηαζ. 

ηίπμξ. Εἰξ πάζακ ηήκ βῆκ ἐλῆθεεκ ὁ θευββμξ αὐηῶκ ηαί εἰξ ηυ 

πέναηα ηῆξ μἰημοιέκδξ ηά νήιαηα αὐηῶκ. 

  

Δαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (θέθ. ἐ΄ 14-19). 

Εἶπεκ ὁ Κφνζμξ ημῖξ ἑαοημῦ ιαεδηαῖξ• Ὑιεῖξ ἔζηε ηυ θῶξ ημῦ 

ηυζιμο• μὐ δφκαηαζ πυθζ; ηνοαῆκαζ ἐπάκς ὀνμφξ ηεζιέκδ• μὐδέ 

ηαίμοζζ θφπκμκ ηαί ηζεέαζζκ αὐηυκ 

ὑπυ ηυκ ιυδζμκ, ἀθθ’ ἐπί ηήκ πκίακ, ηαί θάιπεζ πάζζ ημῖξ ἐκ ηή μἰηία. 

Οὕης θαιράης ηυ θῶξ ὑιῶκ ἔιπνμζεεκ ηῶκ ἀκενχπςκ, ὅπςξ 

ἴδςζζκ ὑιῶκ ηά ηαθά ἔνβα 

ηαί δμλάζςζζ ηυκ Παηένα ὑιῶκ ηυκ ἐκ ημῖξ μὐνακμῖξ. Μή κμιίζδηε 

ὅηζ ἦθεμκ ηαηαθφζαζ ηυκ κυιμκ ἤ ημφξ πμμθήηαξ, μὐη ἦθεμκ 

ηαηαθφζαζ, ἀθθά πθδνῶζαζ. Ἀιήκ 

βάν θέβς ὑιίκ. Ἕςξ ἄκ πανέθεδ, ὁ μὐνακυξ ηαί  βῆ, ἰῶηα ἐκ  ιία 

ηεναία μὐ ιή πανέθεδ ἀπυ ημῦ κυιμο, ἕςξ ἄκ πάκηα βέκδηαζ. Ὅξ 

ἐάκ μὔκ θφζδ ιίακ ηῶκ 
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ἐκημθῶκ ημῦημκ ηῶκ ἐθαπίζηςκ ηαί δζδάλδ μὕης ημφξ ἀκενχπμοξ, 

ἐθάπζζημξ ηθδεήζεηαζ ἐκ ηή ααζζθεῖξ ηῶκ μὐνακῶκ• ὅξ δ’ ἄκ πμζήζδ 

ηαί δζδάλδ, μὗημξ ιέβαξ 

ηθδεήζεηαζ ἐκ ηή ααζζθεῖξ ηῶκ μὐνακῶκ. 

  

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σαῖξ ηῶκ δζδαζηάθςκ πνεζαείαζξ, θεῆιμκ, ἑλάθεζρμκ ηά πθήεδ, 

ηῶκ ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

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

Σαῖξ ηῆξ Θεμηυημο πνεζαείαζξ, θεῆιμκ, ἑλάθεζρμκ ηά πθήεδ, ηῶκ 

ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

  

ηίπμξ: θεῆιμκ, ἐθέδζμκ ιέ ὁ Θευξ ηαηά ηυ ιέβα ἔθευξ ζμο ηαί 

ηαηά ηυ πθῆεμξ ηῶκ μἰηηζνιῶκ ζμο ἑλάθεζρμκ ηυ ἀκυιδιά ιμο. 

πνζζηζακμξ.gr 

  

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη 

Ἄζηνα θαεζκυηαηα, ηῆξ κμδηῆξ θςηαοβείαξ, ζάθπζββεξ εεμπκεκζημζ, 

ηῶκ ὑπέν ηαηάθδρζκ ἀκααάζεςκ, παθεπῶκ εθίρεςκ, ηαί 

ἀζεεκδιάηςκ, ηαί πμζηίθςκ παναπηχζεςκ, 

ἀηνχημοξ πάκημηε, ἅπακηαξ ιᾶξ δζαζχγεηε, πηαζζιάηςκ ηήκ 

ζοβπχνδζζκ, πανά ημῦ Χνζζημῦ, ιίκ κέιμκηεξ, ζφκ ηῷ Βαζζθείς, 

Γνδβυνζε, ζμθίαξ ὁ θςζηήν, ηαί Ἰςάκκδξ 

Χνοζυζημιε, ηηθδζίαξ πνυαμθμζ. 

  

 

Ὠδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο 

Ἱθαζιυκ ηῶκ πηαζζιάηςκ, ηαί ιῶκ ἀηδνάηςκ, ηανπμθμνίακ 

ζεικήκ, Βαζίθεζε ηνζζιάηαν, Γνδβυνζε Θεμθνμκ, ηαί Χνοζυζημιε 

Ὅζζε, ημῖξ πεπμζευζζκ ὑιίκ ανααεφζακηεξ ἀλίςξ. 

 

Γαθήκδκ ηήκ ηανδίακ, εὐηναέξ δέ ηυ ζῶια, ηαί ηήκ ροπήκ ἱθανάκ, 

Βαζίθεζε ηνζζιάηαν, Γνδβυνζε Θεμθνμκ, ηαί Χνοζυζημιε Ὅζζε, 

δζαηδνεῖηε ἀεί, ιῶκ δί’εὐηναβίαξ.  

 

Εὐζοιπάεδημκ ηνυπμκ, εὐπνμζήβμνμκ θυβμκ, ηαί βκχιδκ εεμπεζεῆ, 

θζθαθήεςξ, ιᾶξ δί’ εὐζεαείαξ, ἀλζχζαηε Ἅβζμζ, ὡξ Ἱενάνπαζ ζμθμί, 

ὡξ ιφζηαζ ηῶκ ἀννήηςκ. 
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Θενηνθίνλ 

Ρακηζζιῶ γςδθυνς, ηῶκ ἀΰθςκ πανίηςκ, ηῆξ ζῆξ ηονείαξ Ἁβκή, 

ροπῆξ ιμο ηήκ ηαηίακ, ηαί πάζακ νοπανίακ, ἐηηαεάναζα ἔηπθοκμκ, 

ἴκα ὑικῶ ζέ ἀεί, ηήκ Κεπανζηςιέκδκ. 

  

Ὠδή ἡ΄. Σόλ βαζηιέα 

Ἀιέιπημο αίμο, εεμεζδεῖξ ὑπμθῆηαζ, ηοαενκήζαηε ιᾶξ δί’ 

ἐιιεθείαξ, πνυξ δζηαζμζφκδξ, ἐκεέμοξ ἀκααάζεζξ. 

 

οκηεηνζιιέκμκ, ηή πμκδνά ιέ ἀπάηδ, ἀκμνεχζαηε ὡξ εεῖμζ 

Ἱενάνπαζ, ηαί ηήκ ηῆξ ροπῆξ ιμο, ἰάζαζεε ὀδφκδκ. 

 

Ἱενμιφζηαζ, ηῆξ ὑπέν κμῦκ ἐπζπκμίαξ, ἱενχζαηε ιῶκ ηάξ δζακμίαξ, 

ηή ἐηθακημνία, ηῆξ εείαξ εὐδμηίαξ. 

  

Θενηνθίνλ 

Μειμθοζιέκμκ, ηή ηῶκ παεῶκ ἐνβαζία ἀπμηάεανμκ ηυκ κμῦκ ιμο 

Θεμηυηε, ηαί ηῆξ ἐκεζηχζδξ, νφζαζ ιέ ηαηαδίηδξ. 

  

Ὠδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ 

Οἱ θίθμζ ημο ςηῆνμξ, Βαζίθεζε παιιάηαν, ηαί Ἰςάκκδ ηαί εεῖε 

Γνδβυνζε, ηῆξ ηῶκ πεζνυκςκ θζθίαξ, ιᾶξ θοηνχζαζεε. 

 

Ὑρχζαηε ηάξ πείναξ ὑιῶκ ηή Σνζάδζ, ὤ εεδβυνμζ Παηένεξ 

ηνζζιέβζζημζ, ὑπέν ὑιῶκ ηῶκ αἰκμφκηςκ, ὑιῶκ ηήκ ἔθθαιρζκ. 

 

Ὑδάηςκ ροπμηνυθςκ, Βαζίθεζε Θεμθνμκ, ηαί Χνοζμθυβε ηαί εεῖε 

Γνδβυνζε, ηάξ γςηζηᾶξ ἐπζννμίαξ, ιίκ ὀιανήζαηε. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὑθένπςκ ιμί δμθίςξ, ὁ ἀκενςπμηηυκμξ, ηάξ πμκδνᾶξ ὑπμθήρεζξ 

ἐηπέεζ ιμί, ἀθθά ημφημο ηυ ενάζμξ, Πανεέκε ζοκηνζρμκ. 

 

Ἄλζμκ ἔζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ,… 

  

Σμφξ ηῆξ εὐζεαείαξ ηαεδβδηᾶξ, ηαί ηῆξ ἐηηθδζίαξ, κοιθμζηυθμοξ 

ηαί ὁδδβμφξ, ζφκ ηῷ Βαζζθείς, Γνδβυνζμκ ηυκ Μέβακ, ηαί Ἰςάκκδκ 

ἅια, ὕικμζξ ηζιήζςιεκ. 
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Χαίνεηε ζμθίαξ ιοζηαβςβμί, ηαί ηῶκ ἀπμννήηςκ, δδιδβυνμζ 

ὑθδβδηαί, παίνεηε δμβιάηςκ, μἱ νήημνεξ ηῶκ εείςκ, θςζηῆνεξ 

μἰημοιέκδξ, Παηένεξ ιέβζζημζ. 

 

Βάζζξ ὁ Βαζίθεζμξ ηῶκ πζζηῶκ, βνήβμνμκ δέ ζηυια, ὁ Γνδβυνζμξ ημῦ 

Χνζζημῦ, πάνζκ δέ πνμπέςκ, ὁ Ἰςάκκδξ ὤθεδ. Ὑικήζςιεκ μὔκ 

πάκηεξ, ημφηςκ ηήκ ἕκςζζκ. 

 

Χαίνμζξ εεδβυνε ζεπηή Σνζάξ, Βαζίθεζε Πάηεν, ηαί Γνδβυνζε Ἱενέ,  

ζφκ ηῷ Ἰςάκκδ, ηῷ ὄκηζ πνοζμθυβς, Σνζάδμξ ηῆξ Ἁβίαξ, θαιπνμί 

ἐηθάκημνεξ. 

 

Ἔθθαιρζκ αἰηήζαηε ἐη Θεμῦ, ηαί πηαζζιάηςκ θφζζκ, ηαί ηζκδφκςκ 

ἀπμθοβήκ, ιίκ δςνδεῆκαζ, ημῖξ ἀηεκῶξ ὀνῶζζκ, ὑιῶκ ηή ιεζζηεία, 

Παηένεξ Ὅζζμζ. 

 

φκεζζκ ἐκ αίς ηανπμθμνεῖκ, ηαί εὔζπδιμκ ηνυπμκ, ηαί ἀβάπδκ 

εἰθζηνζκῆ, νεφζαηε ἐκεέςξ, ὑιῶκ ηαῖξ πνμζηαζίαζξ, παηένεξ 

πνςημπυνμζ, ιᾶξ δευιεεα. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἵ ζηναηζαί, Πνυδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηυθςκ  

δςδεηάξ, μἱ Ἁβίμζ πάκηεξ, ιεηά ηῆξ Θεμηυημο, πμζήζαηε πνεζαείακ, 

εἰξ ηυ ζςεῆκαζ ιᾶξ. 

  

Συ Σνζζάβζμκ…  

 

Σξνπάξηνλ. Ἦρνο ἅ΄. 

Σμφξ ηνεῖξ ιεβίζημοξ θςζηήναξ ηῆξ ηνζζδθίμο Θευηδημξ, ημφξ ηήκ 

Οἰημοιέκδκ ἀηηίζζ, δμβιάηςκ εείςκ πονζεφζακηαξ, ημφξ 

ιεθζννφημοξ πμηαιμφξ ηῆξ ζμθίαξ, ημφξ ηήκ ηηίζζκ 

πάζακ, εεμβκςζίαξ κάιαζζ ηαηανδεφζακηαξ, Βαζίθεζμκ ηυκ ιέβακ, 

ηαί ηυκ Θεμθυβμκ Γνδβυνζμκ, ζφκ ηῷ ηθείκς Ἰςάκκδ, ηῷ ηήκ 

βθχηηακ πνοζμννήιμκζ. Πάκηεξ μἱ ηῶκ θυβςκ 

αὐηῶκ ἐναζηαί, ζοκεθευκηεξ ὕικμζξ ηζιήζςιεκ, αὐημί βάν ηή Σνζάδζ 

ὑπέν ιῶκ ἀεί πνεζαεφμοζζκ. 
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40 Κύξηε Διέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζέ λεθξόλ. 

Πάζδξ ζημημδίκδξ ηῶκ παεῶκ, ηαί ηαηαθμνᾶξ ηαημηνυπμο, ηαί 

πμκδνᾶξ ἀβςβῆξ, ἅπακηαξ θοηνχζαζεε ιᾶξ ιαηάνζμζ, εεμθάκημν 

Βαζίθεζε, Γνδβυνζε εεῖε, ηαί ηθεζκέ 

Χνοζυζημιε, Χνζζημῦ εενάπμκπμκηεξ, βκχζεζ δέ ὑιῶκ ηῶκ 

δμβιάηςκ, πάνζκ θςηζζιμῦ ζςηδνίμο, θάιραηε αἰζίςξ ηαῖξ ροπαῖξ 

ιῶκ. 

  

Δέζπμζκα πνμζδελαζ, ηάξ δεήζεζξ ηῶκ δμφθςκ ζμο, ηαί θφηνςζαζ 

ιᾶξ, ἀπυ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαί εθίρεςξ. 

  

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

ιέ ὑπυ ηήκ ζηέπδκ ζμο. 

  

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
 




