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12 Φεβξνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ηνῦ ἐλ Ὑςελῇ, + Ῥόδνπ Κπξίιινπ  
          

 Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο ηαί ηὸ Θεὸξ Κύνζμξ ιεηά ηκ ζηίπςκ αὐημῦ. Εἶηα 

ηὰ Τνμπάνζα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Ὡξ ἐβηναηείαξ εαοιαζηὸξ ὑπμθήηδξ, ηαὶ εὐζεαείαξ ἱενὸξ 

ιοζημθέηηδξ, πανὰ Φνζζημῦ δεδόλαζαζ, Μεθέηζε ζμθέ· ὅεεκ ημὺξ 

πνμζηνέπμκηαξ, ηῇ ἁβίᾳ Μμκῇ ζμο, ηαὶ ἀζπαγμιέκμοξ ζμο, ηὴκ 

ιονίπκμμκ ηάνακ, ὡξ ζοιπαεὴξ πνοηάκεοε ἀεί, ηὰξ δςνεὰξ ηῆξ ἁβίαξ ζμο 

πάνζημξ. 

Δόμα. Τὸ αὐηό. 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 

ἀπμζηιεκ Δέζπμζκα ἐη Σμῦ· Σμὺξ βὰν δμύθμοξ ζῴγεζξ ἀεί, ἐη πακημίςκ 

δεζκκ. 

  

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο.  

  

Εἶηα  ὁ Κακὼκ ημῦ Ἁβίμο, μὗ ἡ ἀηνμζηζπὶξ ἐκ ημῖξ Θεμημηίμζξ· 

Κσρίλλοσ. 

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

Ἀζηήζαξ ἐκ ηόζιῳ ηὴκ ἀνεηήκ, Μεθέηζε Πάηεν, ἐδμλάζεδξ ἐκ 

μὐνακμῖξ, ηαὶ πᾶζζ ηὴκ πάνζκ ζμο ανααεύεζξ, ημῖξ ἐηηεθμῦζζκ ἀλίςξ ηὴκ 

ικήιδκ ζμο. 

 

Μεθέηζε Πάηεν μἱ εὐζεαεῖξ, ἔπμκηέξ ζε πύνβμκ, ζςηδνίαξ 

πακαζθαθῆ, ἐη πάζδξ ῥοόιεεα ἀκάβηδξ, ηαὶ ζοιθμνᾶξ ηῇ εενιῇ 

πνμζηαζίᾳ ζμο. 
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Τῆξ Λάνδμο ὁ βόκμξ ὁ εαοιαζηόξ, ηαὶ ηῆξ Ῥμδμκήζμο, 

ἐβηαθθώπζζια ηὸ ηενπκόκ, ημῖξ ηάικμοζζ δίδμο εὐνςζηίακ, ηῇ ἐκενβείᾳ 

ηῆξ ζῆξ ἀκηζθήρεςξ. 

Θενηνθίνλ. 

Κονία ηῆξ ηηίζεςξ Μανζάι, ηῆξ ηονζεομύζδξ, ἁιανηίαξ κῦκ ἐπ᾿ 

ἐιμί, θῦζμκ ηὸκ γοβὸκ ηῇ πάνζηί Σμο, ἐθεοεενίαξ ιμζ πάνζκ ανααεύμοζα. 

  

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ῥύμο πάκηαξ εὐζπθάβπκςξ, ημὺξ εὐθααξ πάκημηε, ηῇ ζῇ 

ηαηαθεύβμκηαξ ζηέπῃ, Πάηεν Μεθέηζε, ἀπὸ ηζκδύκςκ πζηνκ, ηαὶ 

ζοζηνμθκ ὀθεενίςκ· παῤῥδζίαξ ἔπεζξ βάν, ὄκηςξ ηὴκ δύκαιζκ. 

 

Δςνεὰξ ἰαιάηςκ, πεπθμοηδηὼξ Ὅζζε, ἐη ζςιαηζηκ ἀθβδιάηςκ, 

δεῦνμ θοηνμύιεκμξ, ηαὶ ροπζηκ ὀδοκκ, ημὺξ εὐθααξ πνμζζόκηαξ, ηῇ 

ηζιίᾳ Κάνᾳ ζμο, Πάηεν Μεθέηζε. 

 

Ἡ δμεεῖζά ζμζ πάνζξ, πανὰ Θεμῦ Ὅζζε, εείαξ ἐθαπθμῦζα ἀηηῖκαξ, 

παεκ ηὴκ γόθςζζκ, δζαζηεδάγεζ ἀεί, ηαὶ θςηζζιμῦ πθδνμῖ πάκηαξ, ημὺξ 

ἀζπαγμιέκμοξ ζμο, πίζηεζ ηὰ θείρακα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπενάιςιε Κόνδ, Φνζζηζακκ ηαύπδια, δέλαζ ηὰξ μἰηηνάξ ιμο 

δεήζεζξ, ὡξ εὐζοιπάεδημξ, ηαὶ δόξ ιμζ δύκαιζκ, ηῇ ιδηνζηῇ πάνζηί Σμο, 

ηαηὰ ημῦ ἀθάζημνμξ, ἐπενμῦ Θεόκοιθε. 

  

Δζάζςζμκ Πάηεν Μεθέηζε, ηθέμξ ηκ ιμκαγόκηςκ, ἀπ᾿ ὀθεενίςκ 

ηζκδύκςκ ηαὶ εθίρεςκ, ημὺξ ηῇ πνεζαείᾳ ζμο πίζηεζ ἀκαηεζιέκμοξ. 

 

πίαθερμκ ἐκ εὐιεκείᾳ Πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ παθεπὴκ 

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

  

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Τὸ παῖνε εἰπώκ, ηῶ ηόζιῳ ὡξ εεόζμθμξ, Ὁζίςκ εενιξ, ημῖξ 

ηνίαμζξ ἠημθμύεδζαξ, ηαὶ αὐηκ Μεθέηζε, ἐκ δὲι ηῆξ πανᾶξ 

ἐημζκώκδζαξ· ιεε᾿ ὧκ δοζώπεζ πάκημηε Φνζζηόκ, δμεῆκαζ ἡιῖκ 

πηαζζιάηςκ ἄθεζζκ. 
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ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Πμθοηνόπςκ ηζκδύκςκ ιε, ηαὶ ὀθεενμηόηςκ ῥῦζαζ ζοιπηώζεςκ, 

παιιαηάνζζηε Μεθέηζε, εείᾳ ἐκενβείᾳ ηῆξ πνεζαείαξ ζμο. 

 

Σημηζζεέκηαξ Μεθέηζε, ηκ ἁιανηδιάηςκ ιέεῃ ζςθνόκζζμκ, ἡιᾶξ 

Πάηεν ημὺξ ηαθμῦκηάξ ζε, ἐη πμθθῆξ ἀβάπδξ ἀκηζθήπημνα. 

 

Τὸκ ἐπενὸκ ὑπμζηέθζζμκ, ηὸκ ὑπμζηεθίγμκηα ηαε᾿ ἑηάζηδκ ιε, 

Πάηεν Ὅζζε Μεθέηζε, ὡξ αὐηὸκ αἰζπύκαξ ηῇ ἀζηήζεζ ζμο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥοπηζηῇ Μδηνμπάνεεκε, πάνζηί Σμο ηέθεμκ ἀπμηάεανμκ, ηὴκ 

ροπήκ ιμο ἱηεηεύς Σε, ηαηαιμθοκεεῖζακ ἁιανηήιαζζκ. 

  

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Λύηνςζαζ ἡιᾶξ, ημὺξ εενιξ παναηαθμῦκηάξ ζε, ιαββακείαξ ημῦ 

ἀνπαίμο πηενκζζημῦ, ὦ Μεθέηζε Ὁζίςκ ἐβηαθθώπζζια. 

 

Ζάθῃ θμβζζικ, ροπμθεόνςκ ζοκεπόιεκμζ, ηαηαθεύβμιεκ 

Μεθέηζε πζζηξ, ηῇ βαθήκῃ ηῆξ εενιῆξ ζμο ἀκηζθήρεςξ. 

 

Σηέπε Ὑρεκῆξ, ηὴκ Μμκὴκ εεῖε Μεθέηζε, ὡξ δμιῆημν 

εὐηθεέζηαημξ αὐηῆξ, ηαὶ ἀημίιδημξ πνμζηάηδξ ηαὶ ὑπένιαπμξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἵθεςκ ἡιῖκ, ημῖξ ἀπαύζηςξ ἁιανηάκμοζζ, ιδηνζηῇ Σμο παῤῥδζίᾳ 

Μανζάι, ηὸκ ηεπεέκηα ἐλ αἱιάηςκ Σμο ἀπένβαζαζ. 

  

ᾨδὴ ζη΄. Ἱιάζζεηί κνη Σσηήξ. 

Χοπῆξ ιμο ηὸ εἰδεπεέξ, εἰξ εὐιμνθίακ ὑπένθαιπνμκ, ἐκεέμζξ ζμο 

πνὸξ Θεόκ, εὐπαῖξ ιεηαπμίδζμκ, Μεθέηζε Ὅζζε, ἵκα ζε βεναίνς, ὡξ 

Ὁζίςκ ἐβηαθθώπζζια. 
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Τὰξ πεῖνάξ ζμο πνὸξ Θεόκ, ηὸκ πμθοέθεμκ ὕρςζμκ, Μεθέηζε 

εαοιαζηέ, Αὐηὸκ ἱθεμύιεκμξ, ἡιῖκ ημῖξ θςκμῦζί ζμο, ηὴκ ἁβίακ ηθῆζζκ, 

ηαὶ ηζιώκηςκ ζμο ηὴκ ἄζηδζζκ. 

 

Καηίαξ ηαῖξ ἐιαμθαῖξ, εθζαόιεκόκ ιε ἐθέδζμκ, ηαὶ δίδμο ιμζ ημῦ 

Θεμῦ, ηὸ πάκζεπημκ εέθδια, ἐνβάγεζεαζ πάκημηε, δζά ιεηακμίαξ, 

ἀθδεμῦξ Πάηεν Μεθέηζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λοπκία ἡ πνοζαοβήξ, Θεμπανίηςηε Δέζπμζκα, ηὸ ζηόημξ ηκ ἐκ 

ἐιμί, παεκ δζαζηέδαζμκ, θςηί ιε αὐβάγμοζα, ηῆξ ἐκ Σμὶ πθμοζίαξ, 

ἐκμζημύζδξ Μῆηεν πάνζημξ. 

  

Δζάζςζμκ Πάηεν Μεθέηζε, ηθέμξ ηκ ιμκαγόκηςκ, ἀπ᾿ ὀθεενίςκ 

ηζκδύκςκ ηαὶ εθίρεςκ, ημὺξ ηῇ πνεζαείᾳ ζμο πίζηεζ ἀκαηεζιέκμοξ. 

 

Ἄπνακηε, ἡ δζὰ θόβμο ηὸκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἐπ᾿ ἐζπάηςκ ηκ 

ἡιενκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

  

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

πὶ ηῆξ βῆξ αζμηεύζαξ ὡξ ἄζανημξ, ἐκ μὐνακμῖξ ἐδμλάζεδξ 

Μεθέηζε· δζό ζε πζζηξ ἱηεηεύμιεκ· ἐκ παῤῥδζίᾳ Φνζζηὸκ ηαεζηέηεοε, 

ζςεῆκαζ ἡιᾶξ ημὺξ ηζικηάξ ζε. 

  

Πνμηείιεκμκ.  Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ Αὐηοῦ. 

Ση. Μακάριος ἀνήρ ὁ θοβούμενος ηὸν Κύριον. 

Εὐαββέθζμκ ἐη ημῦ ηαηὰ Μαηεαῖμκ (Κεθ. ζα΄ 27-30). 

Εἶπεκ ὁ Κύνζμξ ημῖξ ἑαοημῦ Μαεδηαῖξ· πάκηα ιμζ πανεδόεδ ὑπὸ 

ημῦ Παηνόξ ιμο· ηαὶ μὐδεὶξ ἐπζβζκώζηεζ ηὸκ Υἱόκ, εἰιὴ ὁ Παηήν· μὐδὲ 

ηὸκ Παηένα ηζξ ἐπζβζκώζηεζ εἰιὴ ὁ Υἱόξ, ηαὶ ᾧ ἐὰκ αμύθδηαζ ὁ Υἱὸξ 

ἀπμηαθῦραζ. Δεῦηε πνόξ ιε πάκηεξ μἱ ημπζκηεξ ηαὶ πεθμνηζζιέκμζ, 

ηἀβὼ ἀκαπαύζς ὑιᾶξ. Ἄναηε ηὸκ γοβόκ ιμο ἐθ᾿ ὑιᾶξ ηαὶ ιάεεηε ἀπ᾿ 

ἐιμῦ, ὅηζ πνᾷόξ εἰιζ ηαὶ ηαπεζκὸξ ηῇ ηανδίᾳ, ηαὶ εὑνήζεηε ἀκάπαοζζκ ηαῖξ 

ροπαῖξ ὑικ. Ὁ βὰν γοβόξ ιμο πνδζηόξ, ηαὶ ηὸ θμνηίμκ ιμο ἐθαθνόκ 

ἐζηζκ. 

Δόμα. Ταῖξ ημῦ Σμῦ Ὁζίμο...  
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Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο... 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζόν με, ὁ 

Θεός,…   

Μεθέηζε Ὅζζε, ηκ ιμκαγόκηςκ θαιπνόηδξ, ηὸ ηῆξ Λάνδμο 

αθάζηδια, ηαὶ ηῆξ Ῥόδμο ηίιζμκ, ἐβηαθθώπζζια· ηῆξ Θεμιήημνμξ, ὁ ηῇ 

εὐδμηίᾳ, ὑπμονβήζαξ πνμεοιόηαηα, ηαὶ ηηίηςν ἔκεεμξ, Ὑρεκῆξ ηῆξ 

Μάκδναξ βεκόιεκμξ, ηῆξ ηαοπςιέκδξ πάκημηε, ημῖξ πανζημανύημζξ 

θεζράκμζξ ζμο· εἰνήκδκ ἐλαίηεζ, βαθήκδκ ηαὶ ηὸκ εεῖμκ θςηζζιόκ, ημῖξ 

πνμζζμῦζζκ ἑηάζημηε, ηῇ εενιῇ πνεζαείᾳ ζμο. 

  

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

ηηεκξ ἐηδοζώπεζ, ηὸκ Σςηῆνα ημῦ ηόζιμο, Πάηεν Μεθέηζε, ὡξ 

εὔζπθαβπκμξ ῥοζεῆκαζ, ἁπάζδξ δοζπενείαξ, ημὺξ πζζηξ ἀκαηνάγμκηαξ· 

ὁ ηκ Παηένςκ ἡικ, Θεὸξ εὐθμβδηόξ εἶ. 

 

Ἀηεζώδοκμκ Πάηεν, ἐη θεζράκςκ ζμο εείςκ, πνόεζζζ θάνιαημκ, 

ηαὶ πᾶζακ ἀιπθαηίακ, ροπκ ηε ηαὶ ζςιάηςκ, εεναπεύεζ Μεθέηζε, 

βκήζζε δμῦθε Φνζζημῦ, ηκ πίζηεζ πνμζζόκηςκ. 

 

Ὁ Θεὸξ ἵθαεί ιμζ, ηῶ ἀεθίῳ Σμο δμύθῳ, ὡξ πμθοεύζπθαβπκμξ· 

πνμζάβς Σμζ βὰν πνέζαοκ, εενιόηαημκ ηὸκ κέμκ, ἐκ Ὁζίμζξ Μεθέηζμκ, 

ηὸκ δζὰ Σὲ ἐπὶ βῆξ, αζώζακηα ἀλίςξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λάιπνοκόκ ιμο Πανεέκε, ηῆξ ροπῆξ ηὸκ πζηκα, ηὸκ εεμΰθακημκ, 

ηὸκ ηαηαιμθοκεέκηα, ἀπείνμο πμκδνίαξ, ημῖξ δεζκμῖξ ἀημπήιαζζ, ἵκα 

ὑικ Σε ἀεί, ηὴκ Κεπανζηςιέκδκ. 

  

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Τὰξ ἀζεεκμῦζαξ, ηῇ ἁιανηίᾳ ηανδίαξ, ηκ πνμζθύβςκ ζμο 

εενάπεοζμκ ηεθείςξ, Μεθέηζε Πάηεν, αμηάκῃ ηκ εὐπκ ζμο. 

 

Καηακαθώζαξ, ἐκ ἀζςηίαζξ ηὸκ αίμκ, ηῶ Φνζζηῶ πζζηξ πνμζάβς 

ζε ιεζίηδκ· ιὴ ιε ηαηαζζπύκδξ, Μεθέηζε παιιάηαν. 

 



 

[163] 

 

Τῆξ ηονακκίδμξ, ηκ ἀηαεέηηςκ παεκ ιμο, θύηνςζαί ιε ἐκενβείᾳ 

ηκ εὐπκ ζμο, Μεθέηζε Πάηεν, Ὁζίςκ ἡ ἀηνόηδξ. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὁ ἐλ ἁβκκ Σμο, ἐκακενςπήζαξ αἱιάηςκ, ἐδςνήζαημ ἡιῖκ ηὴκ 

ζςηδνίακ· ὅεεκ Σε ὑικμῦιεκ, εἰξ πάκηαξ ημὺξ αἰκαξ. 

  

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Εὐεύηδηζ ηανδίαξ, ηῇ ζῇ ἀκηζθήρεζ, πάκηεξ πνμζηνέπμιεκ Πάηεν 

Μεθέηζε, ηὴκ δοκαιέκδκ θοηνμῦζεαζ, ἡιᾶξ ἐη εθίρεςκ. 

 

Ῥμὴκ δαηνύςκ δίδμο, ἡιῖκ πάνζηί ζμο, ὡξ ἂκ ηὸκ ῥῦπμκ ροπκ 

ηαεανίζςιεκ, ἐκ ἀθδεεῖ ιεηακμίᾳ, Πάηεν Μεθέηζε. 

 

Μεθέηζε παιιάηαν, ηαῖξ ἱηεηδνίαζξ, ηκ ἱηεηκ ζμο θςκαῖξ 

ἐπζηάιθεδηζ, ηαὶ ηὰ ζοιθένμκηα αἴηεζ, αὐημῖξ ἑηάζημηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπέναβκε Μανία, Κεπανζηςιέκδ, ιὴ ηαηαζζπύκῃξ ημὺξ πίζηεζ 

πνμζηνέπμκηαξ, ηῇ ιδηνζηῇ Σμο πνεζαείᾳ, ὡξ πμθοεύζπθαβπκμξ. 

  

Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεξ, ιαηανίγεζκ Σε ηὴκ Θεμηόημκ, ηὴκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαὶ πακαιώιδημκ ηαὶ ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡικ. Τὴκ 

ηζιζςηένακ ηκ Φενμοαείι ηαὶ ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηκ Σεναθείι, 

ηὴκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηὴκ ὄκηςξ Θεμηόημκ Σέ 

ιεβαθύκμιεκ. 

 

Φαίνμζξ ηκ Ὁζίςκ ὁ ιζιδηήξ, ηαὶ γςῆξ ἁβίαξ, ὁ εεόπκμοξ 

ὑθδβδηήξ· παίνμζξ Θεμηόημο, ὁ βκήζζμξ εενάπςκ, Μεθέηζε εεόθνμκ, 

Ἀββέθςκ ζύζηδκε. 

 

Τῇ ἀζηδηζηῇ ζμο δζαβςβῇ, ὡξ θςζηὴν ἐηθάιραξ, θαεζθόνμξ ἐλ 

Ὑρεκῆξ, θςηίγεζξ ἀηηῖζζ, ηκ εείςκ ἀνεηκ ζμο, Μεθέηζε παιιάηαν, 

ημὺξ εὐθδιμῦκηάξ ζε. 
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Φαίνμζξ ὁ ηῆξ Λάνδμο βόκμξ ζεπηόξ, Μεθέηζε Πάηεν, ηαὶ ηῆξ 

Ῥόδμο ηθέμξ θαιπνόκ· παίνμζξ ημῦ ζεικείμο, ηῆξ Ὑρεκῆξ δμιήηςν, ηαὶ 

εεῖμξ ἀκηζθήπηςν, ηκ ἀκοικμύκηςκ ζε. 

 

Σηήκςια ἐδείπεδξ ηκ ἀνεηκ, Μεθέηζε Πάηεν, δζ᾿ ἀβώκςκ 

ἀζηδηζηκ· ὅεεκ ἐκ κοιθκζ, ηκ μὐνακκ ζηδκώζαξ, ὑπὲν ἡικ 

δοζώπεζ, ηὸκ ζὲ δμλάζακηα. 

 

Σηέπε ηὴκ Μμκήκ ζμο ηὴκ ἱενάκ, ηὴκ ιεβαθαοπμῦζακ, ηῇ ζῇ δόλῃ 

πκεοιαηζηξ, ηαὶ ῥύμο ἐη πάζδξ, ηαηίζηδξ ἐπδνείαξ, ηὴκ θμβζηήκ ζμο 

πμίικδκ, ηαύηδκ Μεθέηζε. 

 

Τμὺξ πνμζενπμιέκμοξ πακεοθααξ, καῶ ζμο ηῶ εείῳ, ηαὶ 

ὑικμῦκηάξ ζε πνεπςδξ, Μεθέηζε Πάηεν, ἀβθάσζια Ὁζίςκ, ἀπὸ 

ηζκδύκςκ ῥῦζαζ, ηῇ ἀκηζθήρεζ ζμο. 

 

Πᾶζαζ ηκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ ἡ 

δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ, ιεηὰ ηῆξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ, εἰξ 

ηὸ ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

  

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

θέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

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

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ.  

Δόμα. 

Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί Σμὶ βὰν πεπμίεαιεκ. Μή ὀνβζζεῆξ ἡιῖκ 

ζθόδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηκ ἀκμιζκ ἡικ. Ἀθθ’ ἐπίαθερμκ ηαὶ κῦκ ὡξ 

εὔζπθαπκμξ ηαὶ θύηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηκ ἐπενκ ἡικ. Σὺ βὰν εἶ Θεόξ 

ἡικ ηαὶ ἡιεῖξ θαόξ Σμο, πάκηεξ ἔνβα πεζνκ Σμο ηαὶ ηὸ ὄκμιά Σμο 

ἐπζηεηθήιεεα.  

Καί λῦλ. 

Τῆξ εὐζπθαβπκίαξ ηὴκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκδ Θεμηόηε, 

ἐθπίγμκηεξ εἰξ Σέ ιή ἀζημπήζμιεκ, ῥοζεείδιεκ δζά Σμῦ ηκ 

πενζζηάζεςκ, Σὺ βὰν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ ηκ Φνζζηζακκ. 
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40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Κόζιμο ημῦ ιαηαίμο ἐλεθεώκ, ὡξ ηαηαηνςεεὶξ ηὴκ ηανδίακ, ηῇ 

ἀβαπήζεζ Φνζζημῦ, ηὸκ Σηαονὸκ ἐαάζηαζαξ, ζηεῤῥξ ἐπ᾿ ὤιςκ ζμο, ηαὶ 

ὁζίςξ δζήκοζαξ, ἐπὶ βῆξ ηὸκ αίμκ, Ὅζζε Μεθέηζε, ἀλζμεαύιαζηε. Ὅεεκ ἐκ 

δὲι ηαηαπαύζαξ, πνέζαεοε ἀεὶ ὑπὲν πάκηςκ, ηκ εἰθζηνζκξ 

ιαηανζγόκηςκ ζε. 

 

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

θύθαλόκ ιε ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο. 

 

Δέζπμζκα πνόζδελαζ, ηὰξ δεήζεζξ ηκ δμύθςκ Σμο, ηαὶ θύηνςζαζ 

ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

  

Δίζηζπμκ· 

Κύριλλον, Μελέηιε, ηαῖς ζαῖς πρεζβείαις, 

ηὸν ηῆς Ῥόδοσ, θύλαηηε προζηρέτονηά ζοι. 

  

 Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

  
  

  


