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10 Φεβξνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἱεξνκάξηπξνο 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ  

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Ακελ 

ὁ ξκβ΄ (142)  Φαικόο θαί ηό Θεόξ Κύνζμξ ιεηά ηῶκ ζηίπςκ 

αὐημῦ. Δἶηα ηά Τνμπάνζα.Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τῷ Ἀεθμθόνῳ μἱ πζζημὶ δεῦηε πάκηεξ, εὐζεαμθνόκςξ 

πνμζπεζόκηεξ αμῶιεκ· Ἱενμιάνηοξ ἔκδμλε Φανάθαιπεξ, ῥῦζαζ ημὺξ 

ηζιῶκηάξ ζε, θμζιζηῆξ ἀζεεκείαξ, πάζδξ πενζζηάζεςξ, ηαὶ δεζκῶκ 

ηαὶ ηζκδύκςκ, ηαῖξ πνὸξ Φνζζηὸκ θζηαῖξ ζμο Ἀεθδηά· ζὲ βὰν 

πνμζηάηδκ, ηεηηήιεεα ἅπακηεξ. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε, ηὰξ δοκαζηείαξ Σμο θαθεῖκ μἱ 

ἀκάλζμζ, εἰιὴ βὰν Σὺ πνμΐζηαζμ πνεζαεύμοζα, ηίξ ἡιᾶξ ἐῤῥύζαημ ἐη 

ημζμύηςκ ηζκδύκςκ; Τίξ δὲ δζεθύθαλεκ, ἕςξ κῦκ ἐθεοεένμοξ; Οὐη 

ἀπμζηῶιεκ Γέζπμζκα ἐη Σμῦ, Σμὺξ βὰν δμύθμοξ ζώγεζξ ἀεί, ἐη 

πακημίςκ δεζκῶκ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο… 

 

Ὁ Καλὼλ. 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ἁξκαηειάηε Φαξαώ. 

Ταῖξ πνὸξ Φνζζηόκ ζμο ἱεναῖξ ἐκηεύλεζζ, Μάνηοξ ἀμίδζιε, ηῶκ 

ηζκδύκςκ ῥῦζαζ, ηαὶ δεζκῆξ ηαηώζεςξ, ηαὶ πάζδξ πενζζηάζεςξ, ηαὶ 

αἰζπνᾶξ ἁιανηίαξ, Ἱενμιάνηοξ Φανάθαιπεξ, ηαὶ ηῶκ δοζιεκῶκ 

ηαηαηνίζεςκ. 

 

Ὁ ηῶκ ἁπάκηςκ Βαζζθεὺξ ηαὶ Κύνζμξ, ροπῆξ ζμο ηὸ θαεζκόκ, 

πνμεζδὼξ παιιάηαν, θαιπνῶξ ηαεςνάσζεκ, ἱενςζύκῃ Ἅβζε, 

δζαπνέρακηα θίακ, εἶηα ἀεθήζεςξ θάιρεζζ, ζὲ εἰξ μὐνακμὺξ 

πνμζεθάαεημ. 

 

Γόλῃ ἐκεέςξ δζαπνέπςκ ἔκδμλε, ἐκ μὐνακμῖξ ηαημζηεῖξ, ζὺκ 

Ἀββέθμζξ ιάηαν, ηαὶ Ἁβίςκ ηάβιαζζ, δοζώπδζμκ ηὸκ Κύνζμκ, 

παῤῥδζίακ ὡξ ἔπςκ, ἡιᾶξ ῥοζεῆκαζ ημθάζεςξ, κόζμο ηε ηαὶ πάζδξ 

πςνώζεςξ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ἡ ὑπὲν θόβμκ ηὸκ Θεὸκ ηοήζαζα, Δὐθμβδιέκδ Ἁβκή, ηαὶ ηῶκ 

μὐνακίςκ, κμενὰ ζηναηεύιαηα, ηῷ ηάθθεζ Σμο θαιπνύκμοζα, 

Πακαβία Πανεέκε, ηαηαύβαζμκ ημὺξ μἰηέηαξ Σμο, πάζδξ ἐλεθμῦζα 

ζηαζόηδημξ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Πακαμίδζιε πόεῳ, ζὲ ἀκοικῶ Ἅβζε, ηάπμξ ηῶκ ηζκδύκςκ ηαὶ 

ζάθμο, πάκηαξ ἀπάθθαλμκ, ηαῖξ ἱηεζίαζξ ζμο, πνὸξ ηὸκ Θεὸκ ηαὶ εἰξ 

ὅνιμκ, ζςηδνίαξ ἴεοκμκ ημὺξ ζὲ βεναίνμκηαξ. 

 

Ὁ Θεὸξ ηῶκ ἁπάκηςκ, δδιζμονβὸξ Κύνζμξ, πάνζκ ζμζ πανέζπε 

εεόθνμκ, ηὴκ ηῶκ ἰάζεςκ, ἣκ ζὺ ἐγήηδζαξ, ὑπεναεθῶκ Αὐημῦ πόεῳ, 

ηαὶ θααὼκ ημῖξ δμύθμζξ ζμο πανάζπμο Ἅβζε. 

 

Θεζμηάηῃ πνμκμίᾳ, πανὰ Θεμῦ δέδμζαζ, πᾶζζ ημῖξ πζζηῶξ ζε 

ηζιῶζζ, ιάηαν Φανάθαιπεξ· δζὸ ἀπέθαζμκ, ἅπαζακ κόζμκ ηαὶ 

αθάαδκ, πάνζκ πανεπόιεκμξ ηὴκ ἐπμονάκζμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡξ Θεμῦ Σε Μδηένα, ηαὶ βδβεκῶκ ηαύπδια, πίζηεζ 

ἀκοικμῦιεκ Πανεέκε ηαὶ ιαηανίγμιεκ, ῥῦζαζ Πακάπνακηε, ηῆξ 

ἐκεζηώζδξ ἀκάβηδξ, ημὺξ πζζηῶξ ὑικμῦκηάξ Σε ηὴκ Ὑπενύικδημκ. 

 

Γζάζςζμκ, Ἱενμιάνηοξ δεζκμῦ θμζιμῦ απζζηίαξ, ὅζηζξ ιείγςκ 

ἐζηὶ θμζιῶκ, ροπῶκ θένςκ εάκαημκ, ηαὶ ιὴ πζζηεύμκηαξ Θεμῦ 

πςνίγεζ. 

πίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ Πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ 

παθεπὴκ ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Σὲ πνέζαοκ εενιὸκ, ηεηηήιεεα Φανάθαιπεξ, δεζκῶκ ηαὶ 

ὀνβῆξ, ἡιᾶξ πάζδξ θοηνμύιεκμκ, ἰαηνόκ ηε ζμθώηαημκ· δζὸ ἀμνάηςξ 

εὐθόβδζμκ, κῦκ ηὰ ζὰ ηέηκα πανέπςκ ἀεί, ἡιῖκ ηὴκ ηαπεῖάκ ζμο 

αμήεεζακ. 
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ᾨδὴ δ΄. ύ κνπ ἰζρύο Κύξηε. 

Σὺ Ἀεθδηά, ηαηαθοβή ιμο ηαὶ δύκαιζξ, ζὺ πνμζηάηδξ, ζύ ιμο 

ηαὶ ἀκηίθδρζξ, πθμοηῶκ ζμθὲ ὄκηςξ πνὸξ Θεόκ, παῤῥδζίακ ιάηαν, 

ὡξ ζηεθακίηδξ ἀήηηδημξ· δζὸ ηαὶ πᾶζακ κόζμκ, ἀπεθαύκςκ 

πανάζπμο, ημῖξ πζζημῖξ εείακ πάνζκ ηαὶ ἔθεμξ. 

 

Ὁθμζπενῶξ, πνὸξ ημὺξ ἀβῶκαξ ἐπώνδζαξ, ὡξ ὑπάνπςκ, Ἱενεὺξ 

εαοιάζζμξ, ηαὶ δοζιεκῶκ ὅπθα ηαὶ ἰζπύκ, ηῇ εείᾳ ἰζπύσ, ηαηαααθὼκ 

ἀλζΰικδηε, ζηεθάκςκ ἠλζώεδξ, μὐνακίςκ παιιάηαν· δζὸ ῥῦζαζ ἡιᾶξ 

πάζδξ εθίρεςξ. 

 

Ἵθεςξ ζύ, Ἱενμιάνηοξ Φανάθαιπεξ, ημῖξ ζμῖξ δμύθμζξ, εἵδξ 

παιιαηάνζζηε, δζδμὺξ αὐημῖξ πάνζκ δαρζθῆ, ηαῖξ ζαῖξ ἱηεζίαζξ, 

ἐθαύκςκ κόζμοξ ηαὶ ζηάκδαθα, ηαὶ πάνζημξ ἐκεέμο, ἀλζῶκ ὡξ 

πνμζηάηδξ, πᾶζακ κόζμκ ηαὶ αθάαδκ ἀπέθαζμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νμμῦκηεξ Σμῦ, ηὸ ὑπὲν θόβμκ ιοζηήνζμκ, Θεμηόηε, Ἄπνακηε 

Θεόκοιθε, ηῶκ μὐνακῶκ Τάβιαηα Σεική, εάιαεζ βεβδεόηςξ, 

ζοκέπμκηαζ ἐηπθδηηόιεκα· δζὸ ἡιᾶξ Κονία, θμζιζηῆξ ἀζεεκείαξ, ηαὶ 

ημθάζεςξ ῥῦζαζ Ὑπέναβκε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Ἵλα ηί κε ἀπώζσ. 

Ὑπενύικδημκ ιάηαν, ηὸκ Θεὸκ ηῶκ ἁπάκηςκ ζὺ ἀκεηήνολαξ, 

θαιπνῶξ ἐκ ηῷ ζηαδίῳ, Φανάθαιπεξ εεόθνμκ, Ὃκ ἀεὶ ηαεζηέηεοε, 

ηῶκ ἐκεζηώηςκ ηαηῶκ, ῥῦζαζ ἡιᾶξ ηαὶ κόζςκ. 

 

Νῦκ ζε Μάνηοξ πθμοημῦκηεξ, πνὸξ Θεὸκ ηῶκ ἁπάκηςκ 

πνέζαοκ εενιόηαημκ, ηαὶ ἀεὶ παιιάηαν, ἱηεηεύμιεκ ῥῦζαζ ηῶκ 

εθίρεςκ, ηαὶ δεζκῆξ ιακίαξ, ηῆξ ἐκεζηώζδξ κόζμο ηάπμξ, ηαὶ 

ηζκδύκςκ ηαὶ πάζδξ ηαηώζεςξ. 

 

Ἱθαζιὸκ ηῶκ πηαζζιάηςκ, πανεπόιεκμξ πᾶζζ ημῖξ εὐθδιμῦζί 

ζε, ηαῖξ θζηαῖξ ζμο Μάνηοξ, ηὴκ ιακίακ ἐκ ηάπεζ ἀπέθαζμκ, ιάηαν 

πάζδξ κόζμο, ηαὶ πάζδξ αθάαδξ ηαὶ ηαηίαξ, ἀλζῶκ μὐνακίμο 

θαιπνόηδημξ. 
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                                   Θενηνθίνλ. 
Ὡξ Θεὸκ ηεημηοῖα, Ὑπενύικδηε Κόνδ Θεμπανίηςηε, 

εαοιαζηῶξ ἰζπύεζξ, ὅζα αμύθεζ Ὑπέναβκε Γέζπμζκα· δζὸ πάκηαξ 

ῥῦζαζ, κόζμο πακημίαξ ηαὶ βεέκκδξ, ηαὶ ημθάζεςξ πάζδξ 

ἐλάνπαζμκ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἁβίςξ, ηὴκ αζςηὴκ δζήκοεξ, Ἱενεὺξ δζαηεθῶκ εεμηήνολ, εἶηα 

ζμθέ, ιανηονίμο ἀβῶζζκ, εἰξ μὐνακμὺξ ἀκεθήθοεαξ ἄνζζηε· δζὸ 

θζηαῖξ ζμο πνὸξ Φνζζηόκ, πᾶζακ κόζμκ ἀπέθαζμκ ηάπζζηα. 

 

Ναόκ ζε, ημῦ Πακαβίμο Πκεύιαημξ, ἐβκςηόηεξ μἱ πζζημὶ 

εὐθδιμῦιεκ, πάζδξ ὀνβῆξ, ηαὶ ἀκάβηδξ ηαὶ κόζςκ, ηαὶ ημῦ ἀώνμο 

εακάημο ἀπάθθαλμκ, θζηαῖξ ζμο πνὸξ ηὸκ Λοηνςηήκ, πακαμίδζιε 

Μάνηοξ Φανά-θαιπεξ. 

 

Νμμῦκηεξ, ηὴκ παῤῥδζίακ Ἅβζε, ἣκ πθμοηεῖξ πνὸξ ηὸκ Φνζζηὸκ 

Ἀεθμθόνε, πίζηεζ ἀεί, εὐθδιμῦιέκ ζε ιάηαν, ηὴκ θμζιζηὴκ ἐλ 

ἀκενώπςκ ἀπέθαζμκ, ιακίακ ηὴκ θοιακηζηήκ, ηαῖξ θζηαῖξ ζμο 

Φανάθαιπεξ ἔκδμλε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ ιόκδ, ηὸκ Λοηνςηὴκ ηοήζαζα, Σὺ ὑπάνπεζξ Πακαβία 

Πανεέκε, Ὃκ ἐηηεκῶξ, ὑπὲν πάκηςκ δοζώπεζ, μἰηηεζνδεῆκαζ ηῷ 

εείῳ ἐθέεζ Σμο, ηοπεῖκ ηε ηῆξ ἐκ μὐνακῷ, ἀπμθαύζεςξ δόλδξ ηαὶ 

πάνζημξ. 

 

Γζάζςζμκ, Ἱενμιάνηοξ δεζκμῦ θμζιμῦ απζζηίαξ, ὅζηζξ ιείγςκ 

ἐζηὶ θμζιῶκ, ροπῶκ θένςκ εάκαημκ, ηαὶ ιὴ πζζηεύμκηαξ Θεμῦ 

πςνίγεζ. 

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

ηῶκ ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Πνμζηαζίᾳ ηῇ ἱενᾷ ζμο εεόπκεοζηε, ἱηεζίᾳ πνὸξ ηὸκ Φνζζηὸκ 

ἱενώηαηε, μἰηηείνδζμκ ἡιᾶξ Φανάθαιπεξ ζμθέ, δςνμύιεκμξ ἡιῖκ 

ηὴκ θύζζκ ηῶκ δοζπενῶκ ἔκδμλε, ἀπμζμαῶκ πᾶζακ κόζμκ ηαὶ 

θμζιζηὰξ ἀζεεκείαξ, ὡξ ἀκηζθήπηςν ηῶκ πζζηῶκ, πακαμίδζιε 

ὀλύηαημξ. 
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Πξνθείκελνλ. Δίκαιορ ὡρ θοίνιξ ἀνθήζει καὶ ὡζεὶ κέπδορ ἡ ἐν 

ηῷ Λιβάνῳ πληθςνθήζεηαι.η. Πεθςηεςμένορ ἐν ηῷ οἴκῳ Κςπίος, ἐν 

ηαῖρ αὐλαῖρ ηος Θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήζει. 

Ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. ηε΄ 17 – ηζη΄ 2). 

Δἶπεκ ὁ Κύνζμξ ημῖξ ἑαοημῦ ιαεδηαῖξ· ηαῦηα ἐκηέθθμιαζ ὑιῖκ, 

ἵκα ἀβαπᾶηε ἀθθήθμοξ.  Δἰ ὁ ηόζιμξ ὑιᾶξ ιζζεῖ, βζκώζηεηε ὅηζ ἐιὲ 

πνῶημκ ὑιῶκ ιειίζδηεκ.  Δἰ ἐη ημῦ ηόζιμο ἦηε, ὁ ηόζιμξ ἂκ ηὸ 

ἴδζμκ ἐθίθεζ· ὅηζ δὲ ἐη ημῦ ηόζιμο μὐη ἐζηέ, ἀθθ’ ἐβὼ ἐλεθελάιδκ 

ὑιᾶξ ἐη ημῦ ηόζιμο, δζὰ ημῦημ ιζζεῖ ὑιᾶξ ὁ ηόζιμξ.  Μκδιμκεύεηε 

ημῦ θόβμο μὗ ἐβὼ εἶπμκ ὑιῖκ· μὐη ἔζηζ δμῦθμξ ιείγςκ ημῦ ηονίμο 

αὐημῦ. Δἰ ἐιὲ ἐδίςλακ ηαὶ ὑιᾶξ δζώλμοζζκ· εἰ ηὸκ θόβμκ ιμο 

ἐηήνδζακ ηαὶ ηὸκ ὑιέηενμκ ηδνήζμοζζκ.   Ἀθθὰ ηαῦηα πάκηα 

πμζήζμοζζκ ὑιῖκ δζὰ ηὸ ὄκμιά ιμο, ὅηζ μὐη μἴδαζζ ηὸκ πέιρακηά 

ιε.  Δἰ ιὴ ἦθεμκ ηαὶ ἐθάθδζα αὐημῖξ, ἁιανηίακ μὐη εἴπμκ· κῦκ δὲ 

πνόθαζζκ μὐη ἔπμοζζ πενὶ ηῆξ ἁιανηίαξ αὐηῶκ.  Ὁ ἐιὲ ιζζῶκ ηαὶ 

ηὸκ παηένα ιμο ιζζεῖ.  Δἰ ηὰ ἔνβα ιὴ ἐπμίδζα ἐκ αὐημῖξ ἃ μὐδεὶξ 

ἄθθμξ πεπμίδηεκ, ἁιανηίακ μὐη εἴπμκ.    

 

Δόμα. Ταῖξ ημῦ Ἀεθμθόνμο...Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο... 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεόρ... 

Μὴ ἐβηαηαθίπῃξ ιε, παναπηςιάηςκ εἰξ πάμξ, Ἀεθδηὰ 

Φανάθαιπεξ, ἀθθὰ ηάπμξ ἔλεθε, ηῆξ πςνώζεςξ· εθῖρζξ βὰν ἔκδμλε, 

ηαὶ ἀπθὺξ ηήηεζ ιε, ηῶκ ἀπείνςκ παναπηώζεςκ, ὧκ ιε ἀπάθθαλμκ, 

ηάπμξ Ἱενεῦ πακαμίδζιε, πνὸξ Κύνζμκ πνεζαείαζξ ζμο, ὡξ εενιὸξ 

πνμζηάηδξ ηῶκ δμύθςκ ζμο, δέμιαζ εεόθνμκ, ἐπάημοζμκ ἡιῶκ ηῶκ 

ηαπεζκῶκ, ἐλαβαβὼκ πάκηαξ Ἅβζε, ηῶκ δεζκῶκ ηαὶ εθίρεςκ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ. 

Σῶζμκ παιιιάηαν ζμὺξ μἱηέηαξ, πενζζηάζεςξ ηαὶ γάθδξ 

ἐκακηίαξ, ηαῖξ εὐπαῖξ ζμο ζμθέ, πνὸξ Κύνζμκ αμῶκηαξ· εὐθμβδηὸξ εἶ 

Κύνζε, μ Θεὸξ εἰξ ημὺξ αἰῶκαξ. 

 

Ἅβζμκ Πάηεν ηῶκ Ἁβίςκ, ηαεζηέηεοε ὑπὲν ηῶκ ζὲ ηζιώκηςκ, 

ἀπαθθάηηςκ αὐημύξ, ηαηώζεςξ ηαὶ ζάθμο· εὐθμβδηὸξ εἶ ηνάγμκηαξ, 

ὁ Θεὸξ εἰξ ημὺξ αἰῶκαξ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ἔηεηεξ Ἄπνακηε Μανία, ηὸκ ἀπώνδημκ Γεζπόηδκ ηςκ 

ἁπάκηςκ, Ὃκ ἀεὶ ὡξ Υἱόκ, ὑπὲν διῶκ δοζώπεζ, κόζμο ηαὶ πάζδξ 

εθίρεςξ, ἀπαθθάλαζ Πακαβία. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ ἐλ ὄξεη ἁγίῳ. 

Ἱηεηεύεζ ὁ εεῖμξ Φαναθάιπδξ, ζὲ ηὸκ ιόκμκ ηῆξ δόλδξ 

Βαζζθέα, ἀπμζμαῆζαζ θμζιζηὴκ ἀζεέκεζακ, ηῶκ ὑικμθμβμύκηςκ, ηαὶ 

δμλμθμβμύκηςκ, αὐηὸκ εἰξ ημὺξ αἰῶκαξ. 

 

Ὁ ηῶκ ὅθςκ Θεὸκ ηνζζὶ πνμζώπμζξ, πνμζηοκμύιεκμξ 

μἰηηείνδζμκ ηὸκ ηόζιμκ, ημῦ Φαναθάιπμοξ Σῶηεν ηαῖξ δεήζεζζ, 

δέεζ Σε ὑικμῦκηα, ηαὶ δμλμθμβμῦκηα, εἰξ πάκηαξ ημὺξ αἰῶκαξ. 

 

Ἡ Θεόηδξ Παηὴν Υἱὸξ ηαὶ Πκεῦια, ηαῖξ θζηαῖξ Φαναθάιπμοξ 

πάκηα ῥῦζαζ, ηῶκ δοζπενῶκ ηαὶ πάζδξ πενζζηάζεςξ, πίζηεζ ζε 

ὑικμῦκηαξ, ηαὶ ὑπενορμῦκηαξ, εἰξ πάκηαξ ημὺξ αἰῶκαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ Πανεέκμξ ηαὶ ιόκδ Θεμηόημξ, ηὸκ Πακηάκαηηα ἀθήηηςξ 

ἱηεηεύεζ, ὑπὲν ἡιῶκ ῥοζεῆκαζ πενζζηάζεςκ, ἀκοικμθμβμύκηςκ, ὡξ 

Θεὸκ ηῶκ ὅθςκ, Αὐηὸκ εἰξ ημὺξ αἰῶκαξ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Ἐμέζηε ἐπὶ ηνύηῳ. 

λίζηακηαζ μἱ ηύνακκμζ Ἀεθδηά, εεςνμῦκηεξ ηὴκ πάνζκ ηὴκ 

ἔκεεμκ, ηὴκ ἐπὶ ζμί, Μάνηοξ ἐκενβμῦζακ ὑπενθοῶξ, ἡκίηα 

ἐλδνηήεδζακ, ἄκς εἰξ ἀένα ηαὶ ὁ ηιδεείξ, ηὰξ πεῖναξ ἀμνάηςξ, ηαὶ 

λύθμκ ηὸ αθαζηῆζακ, ηαῦηα εεώιεκμζ ἐλέζηδζακ. 

 

Τὴκ κόζμκ ηὴκ θμζιώδδ ηαὶ ιζανάκ, ἀπεθαύςκ Φανάθαιπεξ 

ἔκδμλε, ῥῦζαζ ἡιᾶξ, πάζδξ δοζπενείαξ ηῶκ δοζιεκῶκ, δαζιόκςκ ηε 

ηαηώζεςξ, πμκδνῶκ ἀκενώπςκ ηαηαδνμιῆξ, ηαὶ θεόκμο ηαὶ 

ιακίαξ, ηαὶ ηῆξ ζοημθακηίαξ, ηαὶ ηῆξ ημθάζεςξ ἀμίδζιε. 

 

Τνζάδα ὑπενμύζζμκ πνμζηοκῶκ, ζὺκ Ἀββεθμζξ Φανάθαιπεξ 

ἔκδμλε, ηαῖξ ζαῖξ θζηαῖξ, μἴηηεζνμκ ἱηέηαξ ζμο ἱενέ, ηαὶ ημὺξ 

ὑικμθμβμῦκηάξ ζε, πάκηςκ ἀδμηήηςκ ηαὶ ζοιθμνῶκ, ἀπάθθαλμκ 

εεόθνμκ, πακημίαξ ηε ηαηίαξ, ηαὶ ηῆξ βεέκκδξ παιιαηάνζζηε. 

 

 



[69] 

 

Θενηνθίνλ. 

Κονία ηῶκ Ἀββέθςκ ηαὶ ηῶκ ανμηῶκ, ηαὶ ἁπάζδξ ηῆξ ηηίζεςξ 

Γέζπμζκα, ηῆξ ἀπεζθῆξ, ζάθμο ηε ηαηίαξ ηῆξ ιζανᾶξ, ηαὶ ααζηακίαξ 

Ἄπνακηε, ηαὶ γδθμηοπίαξ ηῆξ αδεθονᾶξ, ἀπάθθαλμκ ηαπέςξ, ημὺξ Σὲ 

δμλμθμβμῦκηαξ, ηαὶ αἰςκίμο ηαηαηνίζεςξ. 

 

Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ Σε ηὴκ Θεμηόημκ, ηὴκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαὶ πακαιώιδημκ ηαὶ ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Τὴκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Φενμοαείι ηαὶ ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

Σεναθείι, ηὴκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηὴκ ὄκηςξ 

Θεμηόημκ Σέ ιεβαθύκμιεκ. 

 

Ἀεθμθόνςκ ηθέμξ ηὸ ἱενόκ, Μάνηονα Κονίμο Φαναθάιπδ κῦκ 

μἱ πζζημί, ἐθαηῆνα ὄκηα, ἰζπονὸκ πάζδξ κόζμο, ηαὶ παεῶκ ιεηὰ 

πόεμο ὑικμθμβήζςιεκ. 

 

Αἴηδια ὑπάνπεζ εαοιαημονβέ, ημῦημκ ζὸκ εεόθνμκ, 

ἀπεθαύκεζκ ηὴκ θμζιζηήκ, κόζμκ ἐλ ἀκενώπςκ· δζὸ αὐηὴκ ὀλέςξ, 

ἀπέθαζμκ θζηαῖξ ζμο ηαὶ πᾶζακ ηάηςζζκ. 

 

Θνόκῳ πανζζηάιεκμξ ηῷ θνζηηῷ, ημῦ Θεμῦ ηῶκ ὅθςκ 

ἐηδοζώπεζ ὑπὲν ἡιῶκ, ῥύζαζεαζ ηζκδύκςκ, ηαὶ πάζδξ ἄθθδξ 

αθάαδξ, ηαὶ ηῆξ ἐπζηεζιέκδξ ἡιῖκ ημθάζεςξ. 

 

Φαναθάιπδ πάκηεξ ηὸκ εαοιαζηόκ, Ἱενμιανηύνςκ ηὸ 

ἀβθάσζια ηὸ θαζδνόκ, πόεῳ εὐθδιμῦκηεξ, αμήζςιεκ ζοκηόκςξ· 

θζηαῖξ ζμο πνὸξ ηὸκ Κηίζηδκ ἡιᾶξ μἰηηείνδζμκ. 

 

Γεῦηε θζθμιάνηονεξ εὐζεαῶξ, ικήιδκ Φαναθάιπμοξ 

ἀκοικήζςιεκ ημῦ ηθεζκμῦ, πνὸξ αὐηὸκ αμῶκηεξ· ζμὺξ δμύθμοξ 

ζηέπε Μάνηοξ, ἐη θμζιζηῆξ ηε κόζμο ηαὶ πάζδξ εθίρεςξ. 

 

Ἔπμκηεξ ηὴκ ηάνακ ζμο ηὴκ ζεπηήκ, Φανάθαιπεξ Πάηεν, ὡξ 

πνμπύνβζμκ ὀπονόκ, πνμζθεύβμιεκ ηαύηῃ, ἀεὶ ηαζνῷ ηζκδύκςκ, ηαὶ 

ἐπδνείαξ πάζδξ ἀπμθοηνμύιεεα. 

 

Ὕρςζμκ παθάιαξ ζμο πνὸξ Θεόκ, ὑπὲν ημῦ θαμῦ, Ἱενόαεθε 

εαοιαζηέ, ηαὶ πανάζπμο θύζζκ, δεζκῶκ ηαὶ πνμαθδιάηςκ, ῥοζεῆκαζ 

δζααόθμο ζηακδάθςκ ἅπακηαξ. 



[70] 

 

Φαναθάιπδ πάκηεξ ηὸκ ἰαηνόκ, ροπῶκ ηαὶ ζςιάηςκ 

εὐθδιήζςιεκ μἱ πζζημί· παίνμζξ εεῖε Μάνηοξ, ηῆξ Μαβκδζίαξ δόλα, 

πενίζςγε ημὺξ πίζηεζ ζὲ ιεβαθύκμκηαξ. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηόθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

θέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαύηδκ Σμζ ηὴκ ἱηεζίακ, ὡξ Γεζπόηῃ, μἱ ἁιανηςθμί 

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ.  

Δόμα.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.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 Φνζζηζακῶκ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάκηαξ, ἐθεεῖξ Μάνηοξ Φνζζημῦ, ημὺξ ζμὶ πνμζδναιόκηαξ ἐκ 

πίζηεζ, ηαῖξ ἱηεζίαζξ ηαῖξ ζαῖξ, Ἀεθδηὰ Φανάθαιπεξ, ἀλζμεαύιαζηε· 

δζὸ μἴηηεζνμκ ἅπακηαξ, ηαὶ κῦκ ημὺξ ζμὺξ δμύθμοξ, ηάπζζηα 

ῥοόιεκμξ, ηῶκ ἀδμηήηςκ δεζκῶκ, εθίρεςξ, ηαὶ κόζμο αανείαξ, 

πάκηςκ δοζπενῶκ ηαὶ ηζκδύκςκ, ηαὶ ηῆξ ἐκ βεέκκῃ ηαηαηνίζεςξ. 

 

Γέζπμζκα πνόζδελαζ, ηὰξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ Σμο, ηαὶ 

θύηνςζαζ ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

 

Τὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ Σὲ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, 

θύθαλόκ ιε ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο. 

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Ακελ 


