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12 Μαξηίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ηνῦ Δηαιόγνπ, ἀξρηκ. Νηθ. Ἀεξάθε  
 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο ηαί ηό Θεόξ Κύνζμξ ιεηά ηῶκ ζηίπςκ αημῦ. 

Εἶηα ηά Τνμπάνζα.  

                     

                  Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ.  

Ἀνπζενέα ηηθδζίαξ ηῆξ Ῥώιδξ, ἐκ ἐβηςιίμζξ ηαὶ ᾠδαῖξ 

εθδιμῦιεκ, ηῆξ πνμζεοπῆξ ηαὶ κήρεςξ θςζηῆνα θαιπνόκ, πνόηοπμκ 

ζηθδνᾶξ ἀζηήζεςξ, ηαὶ πμζιέκα εεόθνμκα, ηέθεζμκ δζδάζηαθμκ, πάκηςκ 

ηῶκ ιμκαγόκηςκ, ηῶκ νεμδόλςκ πνόιαπμκ ζεπηόκ, ηόζιμκ ημῦ 

ηόζιμο, Γνδβόνζμκ ἔκεεμκ. 

 

                            Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο 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; Οη 

ἀπμζηῶιεκ Δέζπμζκα ἐη Σμῦ, Σμὺξ βὰν δμύθμοξ ζώγεζξ ἀεί, ἐη πακημίςκ 

δεζκῶκ. 
 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 
 

Εἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Γρηγόριον Διάλογον ἐπεσθημῶν. 

Νικοδήμ(μο). 

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

Γνδβόνζμκ ὕικμζξ ἐπζπμεῶκ, θζηάγεζξ ἐκεέςξ, εεῖμκ Πκεῦια 

ἀκηζαμθῶ, ηαηάπειρμκ Λόβε ηῇ ηανδίᾳ, ηαὶ ηῷ κμΐ ιμο πθμοζίςξ 

Θεάκενςπε. 

 

Ῥαδίςξ ικῆζαζ ζὴκ αζμηήκ, μ ζεέκεζ ιμο βθῶζζα, Ἱενάνπα 

ιοζηαβςβέ· δζὸ ἐλαζημῦιαζ ηὰξ επάξ ζμο, ημῦ θςηζζεῆκαί ιε εεῖε 

Γνδβόνζε. 
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Ἡθίμο ἡ θάιρζξ ημῦ κμδημῦ, ηαηδύβαζε Πάηεν, ζὴκ ηανδίακ 

πενθοῶξ, ηαὶ ἔβκςξ ιοζηήνζα ηὰ εεῖα, ἃ ημῖξ πζζημῖξ ὡξ πμζιὴκ 

ἀπεηάθοραξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γναθαὶ πνμεηήνολακ ἐιθακῶξ, ἀπείνακδνε Μῆηεν, ἐκ κδδύσ Σμο 

εαοιαζηήκ, Λόβμο ημῦ Θεμῦ ηομθμνίακ, εἰξ ζςηδνίακ ανμηῶκ ἐη ημῦ 

πηώιαημξ. 
 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

ιμθνόκςξ ικμῦιεκ ἱενμονβὸκ ἔκεεμκ, ηῆξ νεμδμλίαξ 

θςζηῆνα ηθεζκὸκ Γνδβόνζμκ, ἐπζγδημῦκηεξ αημῦ, ηὰξ πνὸξ Φνζζηὸκ 

ἱηεζίαξ, ημῦ δμεῆκαζ ἅπαζζ, ηὸ ιέβα ἔθεμξ. 

 

Ῥῶζζκ δίδμο ιμζ Πάηεν ιοζηαβςβὲ ἔκεεε, ηαὶ νεμδμλίαξ ηὴκ 

πίζηζκ ηαὶ εείακ ἄζηδζζκ, πνὸξ αζμηὴκ ἀνεηῆξ, ηαὶ ζςηδνίακ ροπῆξ ιμο, 

εαοιαζηὲ Γνδβόνζε, Ῥώιδξ πίζημπε. 

 

Ἰζπονὸξ ἀκεδείπεδξ ζηῦθμξ πζζηῶκ ἔκδμλε, ηαηαπμθειῶκ ηὰξ 

αἱνέζεζξ Πάηεν Γνδβόνζε, ηαὶ δζὰ αίμο ζεπημῦ, ηαὶ αζαζιμῦ ημῦ ζανηίμο, 

ἀζηδηὴξ ἐπίζημπμξ, ηακὼκ ἀζηήζεςξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ονακίςκ πκεοιάηςκ ηαὶ ιμκαπῶκ ηαύπδια, ηαὶ ιδηένςκ πέθεζξ ὁ 

ηόζιμξ, ζςθνόκςκ ἕδναζια· ἐκ ηῇ ἁβκείᾳ Ἁβκή, ημὺξ εζεαεῖξ 

πενζηνάηεζ, Σαῖξ θζηαῖξ πνὸξ Κύνζμκ, Θεμιαηάνζζηε. 
 

Δζάζςζμκ, Πμζιὴκ ηῆξ Ῥώιδξ Γνδβόνζε εεμθόνε, ημὺξ ζὲ ὕικμζξ 

ἐπεοθδιμῦκηαξ ἐη παναπηώζεςκ, ὡξ ἔπςκ πνὸξ Κύνζμκ παῤῥδζίακ.  

 

πίαθερμκ, ἐκ ειεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ παθεπὴκ 

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

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Σὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Τὰ εεῖα πμεῶκ ἐπίηδνα ηαηέθζπεξ, ηαὶ γήθῳ Φνζζηὸκ ἐδέπεδξ ἐκ 

ηανδίᾳ ζμο, εαοιαζηὲ Γνδβόνζε, εοδπόθε Ῥώιδξ Δζάθμβε· δζὸ ἠλζώεεζξ 

ἰδεῖκ, Τνζάδμξ ηὴκ δόλακ, ἐκ ηῇ ἄκς Σζώκ. 
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ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Νεηνςεεὶξ ὦ Γνδβόνζε, ηαηὰ ηόζιμκ πάνζηζ ηῇ ημῦ Πκεύιαημξ, ἐκ 

Φνζζηῷ ζμθῶξ ἐαίςζαξ, ὡξ πίζημπμξ ηῆξ Ῥώιδξ ἔκδμλε. 

 

Δζαθόβμοξ ζοκέβναραξ, ἀζηδηῶκ ἐκηνύθδια ὦ Γνδβόνζε· 

ηαηαλίςζμκ ηὸκ δμῦθόκ ζμο, ηῆξ γςῆξ ηῆξ εείαξ δζ’ ἀζηήζεςξ. 

 

Ἰζπονῶξ ηαηεπάθαζζαξ, ημῦ αεθίαν ἔκεδνα ὦ Γνδβόνζε, ἀκεθεὼκ 

δ’ εἰξ ὕρδ ἄῤῥδηα, ηηθδζίαξ Ῥώιδξ δζεπμίιακαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀεζπάνεεκε βέβμκαξ, Μήηδν ημῦ Θεμῦ Σμο ὦ Πακαηήναηε, ηαὶ 

θζηαῖξ Σμο ηὸ ἀκενώπζκμκ, ἐη παεῶκ θοθάηηεζξ ηαὶ ημῦ δνάημκημξ. 
 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Λῦζμκ ηὰ δεζιά, ηῶκ παεῶκ ἡιῶκ Γνδβόνζε, ηαῖξ ζαῖξ πνεζαείαζξ 

Πάηεν πνὸξ ηὸκ Φνζζηόκ, ἵκα ἐκκόιςξ ἐκ αίῳ πμθζηεοζώιεεα. 

 

Ὅθδ πνὸξ Θεόκ, ηὴκ ροπὴκ ἡιῶκ ηαηεύεοκμκ, ηθεζκὲ Γνδβόνζε ηῆξ 

Ῥώιδξ πμζιήκ, ἵκα ημῦ ηόζιμο, ἐπίηδνα ἀνκδζώιεεα. 

 

Γῆ ηαὶ μνακόξ, εθδιμῦζζ ηὸκ Γνδβόνζμκ, ηὸκ ἐβνδβόνςξ 

γδηήζακηα εαοιαζηῶξ· ἡιεῖξ δὲ πάκηεξ, αἰημύιεεα ηὰξ επὰξ αημῦ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὄιανδζμκ ηἀιμί, εείακ πάνζκ Σμο Θεόκοιθε, ἵκα ἐκ αίῳ ἁβίςξ 

πμθζηεοεῶ, ηαὶ ἐκ ἐλόδῳ, εἰζέθες εἰξ ηὸκ Πανάδεζζμκ. 
 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Νόιμκ, Φνζζημῦ ἐηπθδνμῖξ Γνδβόνζε, ηαὶ δζδάζηεζξ ημὺξ πζζημὺξ 

ηαηὰ πνέμξ, ηαὶ ιμκαπμύξ, δζαθόβμζξ ζμο εείμζξ, πμδεζηκύςκ αημῖξ αίμκ 

ἔκεεμκ· ζμῦ δέμιαζ πακεοθααῶξ, ἐη παεῶκ ζαῖξ θζηαῖξ ιε ἐλάνπαζμκ. 

 

κάνεημξ, ἀκεδείπεδξ Ἅβζε, δζὰ αίμο ἀζηδεεὶξ εεανέζηςξ, ηαὶ 

μνακῶκ, ηῆξ πανᾶξ ἀπμθαύεζξ, ηαὶ ηὸκ Θεὸκ ηαεμνᾶξ ηὸκ Τνζζάβζμκ· 

ἐκίζποζμκ ηἀιὲ ἐκ βῇ, ἐκ ἀζηήζεζ αζῶζαζ ηὸκ ἄεθζμκ. 
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Παηάλακηα, ηῶκ δαζιόκςκ θάθαββαξ, ζὲ ὁνῶιεκ μνακίῳ παζηάδζ, ἐκ 

ᾗ ἀεί, ἀνπζεῦηα ηῆξ Ῥώιδξ, δμλμθμβεῖξ ζὺκ Ἀββέθμζξ ηὸκ Κύνζμκ· 

ἀλίςζμκ μὖκ ηαὶ ἡιᾶξ, ιεηὰ ζμῦ αἰςκίςξ εθναίκεζεαζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

ζηήκςζεκ, ἐκ βαζηνί Σμο Ἄπνακηε, ἀπμῤῥήηςξ ημῦ Παηνὸξ Θεὸξ 

Λόβμξ, ηαὶ ηὴκ ἐιήκ, εἰθδθὼξ εκδηὴκ θύζζκ, δζὰ Σηαονμῦ ἀκεηαίκζζεκ 

ἄζπζθε, ζοκακορῶκ εἰξ μνακμύξ, ὡξ Θεὸξ Σὸξ Υἱὸξ Πακαιώιδηε. 
 

Δζάζςζμκ, Πμζιὴκ ηῆξ Ῥώιδξ Γνδβόνζε εεμθόνε, ημὺξ ζὲ ὕικμζξ 

ἐπεοθδιμῦκηαξ ἐη παναπηώζεςκ, ὡξ ἔπςκ πνὸξ Κύνζμκ παῤῥδζίακ.  

 

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

ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 
 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Τὸκ Γνδβόνζμκ ἀκεοθδιήζςιεκ ᾄζιαζζκ, ηὸκ ηθεΐζακηα ἐκ 

ἀνεηαῖξ ηὴκ θήθζμκ, ηήκ ηε Ῥώιδκ ἐκ αζμηῇ ηαὶ ἔνβμζξ εαοιαζημῖξ· ηὰξ 

ἱηεζίαξ δὲ αημῦ, πνὸξ ηὸκ θζθάκενςπμκ Θεόκ, αἰημύιεκμζ ηηδζώιεεα, 

πάνζκ ηῆξ ιεηακμίαξ, ηαὶ ζςηήνζμκ πίζηζκ, ηαὶ ἀνεηὰξ ηὰξ ζςζηζηάξ, ἐκ 

ἀζηήζεζ ηαὶ ζεικόηδηζ. 

Πξνθείκελνλ. Τὸ ζηόμα μοσ λαλήζει ζοθίαν, καὶ ἡ μελέηη ηῆς 

καρδίας μοσ ζύνεζιν.Ση. Οἱ Ἱερεῖς Σοσ, Κύριε, ἐνδύζονηαι δικαιοζύνην, 

καὶ οἱ Ὅζιοί Σοσ ἀγαλλιάζονηαι.   

 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ. 

Εἶπεκ ὁ Κύνζμξ ημῖξ ἑαοημῦ Μαεδηαῖξ. Ἰδμὺ ἐβὼ ἀπμζηέθθς ιᾶξ, 

ὡξ πνόααηα ἐκ ιέζῳ θύηςκ· βίκεζεε μὖκ θνόκζιμζ, ὡξ μἱ ὄθεζξ, ηαὶ 

ἀηέναζμζ, ὡξ αἱ πενζζηεναί. Πνμζέπεηε δὲ ἀπὸ ηῶκ ἀκενώπςκ, 

παναδώζμοζζ βὰν ιᾶξ εἰξ ζοκέδνζα, ηαὶ ἐκ ηαῖξ ζοκαβςβαῖξ αηῶκ 

ιαζηζβώζμοζζκ ιᾶξ. Καὶ ἐπὶ ἡβειόκαξ δὲ ηαὶ ααζζθεῖξ ἀπεήζεζεε 

ἕκεηεκ ἐιμῦ, εἰξ ιανηύνζμκ αημῖξ ηαὶ ημῖξ ἔεκεζζκ. Ὅηακ δὲ 

παναδζδῶζζκ ιᾶξ, ιὴ ιενζικήζεηε πῶξ ἤ ηζ θαθήζεηε. Δμεήζεηαζ βὰν 

ιῖκ ἐκ ἐηείκῃ ηῇ ὥνᾳ, ηὶ θαθήζεηε. Οη ιεῖξ ἐζηε μἱ θαθμῦκηεξ, ἀθθὰ 

ηὸ Πκεῦια ημῦ Παηνὸξ ιῶκ, ηὸ θαθμῦκ ἐκ ιῖκ. Παναδώζεζ δὲ ἀδεθθὸξ 

ἀδεθθὸκ εἰξ εάκαημκ, ηαὶ παηὴν ηέηκμκ· ηαὶ ἐπακαζηήζμκηαζ ηέηκα ἐπὶ 
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βμκεῖξ, ηαὶ εακαηώζμοζζκ αημύξ. Καὶ ἔζεζεαζ ιζζμύιεκμζ πὸ πάκηςκ 

δζὰ ηὸ ὄκμιά ιμο· ὁ δὲ πμιείκαξ εἰξ ηέθμξ, μὗημξ ζςεήζεηαζ. 

 

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

 

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

Θεός... 

Ῥώιδξ ηὸκ πίζημπμκ, ηαὶ ηηθδζίαξ ηὸκ ζηῦθμκ, ἀζηδηῶκ 

δζδάζηαθμκ, ηὸκ ηθεζκὸκ Γνδβόνζμκ εθδιήζςιεκ· ηὰ θεανηὰ ἅπακηα, ἐκ 

πανᾷ ἠνκήεδ, ηὰ μνάκζα ἐπόεδζε, Φνζζημῦ πανάδεζζμκ, ηαὶ ιεηὰ Ἁβίςκ 

ζοκμίηδζζκ· δζὸ ἐκ αίᾳ ἔγδζε, ηαὶ ημὺξ ἀεθμοιέκμοξ ἐδίδαλεκ, ἵκα δζὰ 

αίμο, ααζηάγςζζκ ἀζηήζεςξ ζηαονόκ, ηαὶ πανεεκίαξ θοθάηηςζζ, πάνζηζ 

ημῦ Πκεύιαημξ. 
 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

ρώεδξ ενόκῳ Ῥώιδξ, ὦ Γνδβόνζε Πάηεν ὡξ ἀζηδηὴξ ηαὶ 

πμζιήκ, ηδνύηηςκ ιεβαθεῖα, Τνζάδμξ ηῆξ Ἁβίαξ, πνὸξ Ἣκ ἅπακηεξ 

ράθθμιεκ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εθμβδηὸξ εἶ. 

 

Φύθαηηςκ ζὴκ ηανδίακ, ἐη αεθῶκ ιζζακενώπμο ἐπαπμθαύεζξ 

ηθεζκέ, ἐθθάιρεςξ ηῆξ εείαξ, εεώζεςξ ημῦ δώνμο, ηαὶ Φνζζημῦ 

ἐλοικήζεςξ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εθμβδηὸξ εἶ. 

 

Ἡθίμο ημῦ ἀδύημο, Φνζζημῦ ημῦ Θεακενώπμο ηαηδλζώεεζξ ἰδεῖκ, 

Γνδβόνζε ηὴκ δόλακ, ἐκ ιέζῳ Παναδείζμο, ηαὶ ικεῖκ Αημῦ ὄκμια· ὁ 

ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εθμβδηὸξ εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μανία Θεμηόηε, Σμὺξ δμύθμοξ πενζθνμύνεζ ηαῖξ πνὸξ Υἱόκ Σμο 

θζηαῖξ· δὸξ δόλακ ηηθδζίᾳ, ηαὶ πίζηζκ ημῖξ ἀκενώπμζξ, ηαὶ ραθιὸκ 

ὁθμηάνδζμκ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εθμβδηὸξ εἶ. 
 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ὡνασζιέκμξ, ἐκ μνακμῖξ ζααααηίγεζξ, ὦ Γνδβόνζε ηθέμξ ηῆξ 

Ῥώιδξ, ἀκοικῶκ ηὸκ Λόβμκ, εἰξ πάκηαξ ημὺξ αἰῶκαξ. 
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Νόμζξ ἀΰθμζξ, ἐκ Παναδείζῳ ζοιράθθεζξ, ὦ Γνδβόνζε ὕικμζξ 

ἀπαύζημζξ, ηῆξ Τνζάδμξ δόλακ, εἰξ πάκηαξ ημὺξ αἰῶκαξ. 

 

Ἰζπύσ Λόβμο, ηῶκ ἀζηδηῶκ ἐιζιήεδξ, ὦ Γνδβόνζε αίακ ἁβίακ, 

ἀκοικῶκ ζὺκ ημύημζξ, Αηὸκ εἰξ ημὺξ αἰῶκαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Καηδλζώεδξ, ηῶκ δεοηενείςκ Τνζάδμξ, ὡξ βεκκήζζα Κόνδ ηὸκ 

Λόβμκ, Ὃκ πενορμῦιεκ, εἰξ πάκηαξ ημὺξ αἰῶκαξ. 
 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Οἱ θόβμζ Δζαθόβμο, ημὺξ ἐκαεθμοιέκμοξ, ἐκ ἀβςκίζιαζζ εείμζξ, 

ζηεῤῥμὺξ ἀεθδηάξ, ηαεμδδβμῦζζκ ἐκεεώξ, πνὸξ ηεθεζόηδηα. 

 

Δὸξ πᾶζζκ ηὴκ ζὴκ πάνζκ, Γνδβόνζε Πάηεν, ηῆξ ηηθδζίαξ ηῆξ 

Ῥώιδξ, πμζιὴκ εαοιαζηέ, ἵκα ὁδὸκ πμνεοεῶιεκ, ηὴκ πνὸξ ηὸκ Κύνζμκ. 

 

Ἡδέςξ ιεθεηῶιεκ, ῥήιαηά ζμο Πάηεν, ηαὶ ἐλαζημύιεεα πάκηεξ 

Φνζζημῦ θςηζζιόκ, ἵκα ηδνήζςιεκ ηαῦηα, δοκάιεζ πάνζημξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μανία εεῖμκ Πκεῦια, δεπεεῖζα ἀθνάζηςξ, ηομθμνεῖξ ηὸκ Σςηῆνα 

ημῦ ηόζιμο πακηόξ· δζὸ ηζιῶιεκ ἐκ ὕικμζξ, ηὰ ιεβαθεῖά Σμο. 
 

 

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. 

 

Φαίνμζξ ηῶκ πμζιέκςκ θδβδηήξ, Γνδβόνζε Πάηεν, ἀζηδηῶκ ηε 

πμβναιιόξ· παίνμζξ ηηθδζίαξ, ηῆξ Ῥώιδξ ἀκηζθήπηςν, ηῆξ ἀνεηῆξ δὲ 

ηύπμξ, ηαὶ ἐβηαθθώπζζια. 
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Φαίνμζξ ηαπεζκώζεςξ ὁδδβέ, ἀδεθθῶκ Κονίμο, ἐθαπίζηςκ ὁ 

αμδεόξ· παίνμζξ ηῶκ πεκήηςκ, ηνμοκὸξ εείαξ ἀβάπδξ, Γνδβόνζε ηῆξ 

Ῥώιδξ, ηὸ ἐβηαθθώπζζια. 

 

Πάκηεξ ηὸκ Δζάθμβμκ ἀδεθθμί, ηῶκ πζζηῶκ πμζιέκα, ηαὶ ἀζηήζεςξ 

ὁδδβόκ, ηὸκ ζεπηὸκ ηῆξ Ῥώιδξ, ἀβθάσζια ηαὶ ηθέμξ, ἐκ ἐβηςιίςκ ὕικμζξ 

ἀκεοθδιήζςιεκ. 

 

Θοδπόθε Ῥώιδξ ηαὶ ἀζηδηά, ηναηαίςζμκ πίζηζκ, ηαὶ ὀνεόδμλμκ 

δζδαπήκ, δζώηςκ ηὴκ πθάκδκ, ηαὶ αἵνεζζκ ημῦ Πάπα, δζδάζηςκ δὲ ημῖξ 

πᾶζζ, Φνζζημῦ ηαπείκςζζκ. 

 

Ὕικμζξ εθδιήζςιεκ ἀδεθθμί, Γνδβόνζμκ εεῖμκ, μἱ πμεμῦκηεξ ηῆξ 

μνακμῦ, ηνοθῆξ ἀπμθαῦζαζ, πζζηῶξ ἀβςκζζεέκηεξ, ιζιμύιεκμζ ηὸκ 

ημύημο, αίμκ ἀζηήζεςξ. 

 

Δεῦηε εθδιήζςιεκ ἀδεθθμί, θνοηηςνὸκ ηῆξ Ῥώιδξ, ηαὶ 

ἀζηήζεςξ ὁδδβόκ, ἀνεηῆξ πμζιέκα, ηαὶ δμῦθμκ ἐκ ημῖξ ἔνβμζξ, ηῶκ 

δμύθςκ ημῦ Κύνζμο, εεῖμκ Γνδβόνζμκ. 

 

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 Δεζπόηῃ, 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.  

 



 

[57] 

 

Καί λῦλ.Τῆξ εζπθαβπκίαξ ηὴκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εθμβδιέκδ 

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. 

Δεῦηε ηὸκ Γνδβόνζμκ πζζημί, ηὸκ εεμζηεθῆ Ἱενάνπδκ, 

ἐβηςιζάζςιεκ, μὗημξ βὰν ἐκίηδζε, ημῦ ηόζιμο θνόκδια, ημὺξ πζζημὺξ 

δὲ ἐζηήνζλεκ, ἐκ θόβμζξ ηαὶ ἔνβμζξ, πάκηαξ ηῆξ ἀζηήζεςξ, αίακ ἐδίδαλεκ· 

ὅεεκ, ἐζηειιέκμξ εἰζῆθεε, παίνςκ εἰξ Σζὼκ ηὴκ ἁβίακ, ηαεμνῶκ Φνζζημῦ 

ηὸ θῶξ ηὸ ἄηηζζημκ.   

 

Δέζπμζκα 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 πὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο. 
 

 

 

 Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 
 


