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2 Απξηιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΤΙΤΟΥ ηνῦ Θαπκαηνπξγνῦ, ἀξρηκ. Νηθ. 

Ἀεξάθε  
 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

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

 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αηνῦ. 

Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Τὴλ Τίηνπ ζείαλ βηνηὴλ εθεκνῦληεο, ηὸλ ἀλαδείμαληα αηὸλ 

Θεὸλ Λόγνλ, δνμνινγνῦκελ ᾄζκαζη βνῶληεο πηζηῶο· θύιαμνλ ἐλ ηῇ 

δπλάκεη ζνπ, ἐμ ἐρζξῶλ ηὰο ςπρὰο ἡκῶλ, λίθαο ρνξεγῶλ ἡκῖλ, θαηὰ 

ηνῦ ἀληηδίθνπ, θαὶ κνλαρῶλ ἀμίσζνλ πιεζύλ, ηνῦ ἀπνιαῦζαη, δσῆο 

ηῆο ἀηέξκνλνο. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Τῇ Θενηόθῳ ηαπεηλῶο ἐθβνῶκελ, νἱ ἀπεηινύκελνη ἐρζξνῦ ηαῖο 

ἐλέδξαηο, ηῇ κεηξηθῇ Σνπ ζθέπαζνλ ἀγάπῃ ἡκο· δίσμνλ 

Θενραξίησηε, ἀληηδίθνπ ηὰο θάιαγγαο, παῦζνλ ηὰο ὁξκὰο παζῶλ, 

θαὶ δαηκόλσλ καλίαλ· Σὺ γὰξ πάξρεηο Γέζπνηλα Ἁγλή, Μήηεξ θαὶ 

ζθέπε, θαὶ ζεία ἀληίιεςηο. 

  

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

  

Ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Τίηον Ὁζίων κλέος ᾠδαῖς 

εὐθημῶ. Νικοδήμοσ. 

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

Τὸλ Τίηνλ ηηκήζσκελ νἱ πηζηνί, ἐξήκνπ ηὸ ἄλζνο, θνηλνβίνπ 

ηὸλ κνλαζηήλ, ἀζθήζεσο κέγαλ πνδεγέηελ, θαὶ ηῶλ ζαπκάησλ 

πεγὴλ ηὴλ ἀθέλσηνλ. 

 

Ἰζρύτ ηνῦ Πλεύκαηνο ἀξεηήλ, ἐθηήζαην Τίηνο, θαὶ ἐδέμαην ἐθ 

Θενῦ, ηὴλ ράξηλ ζαπκάησλ θαὶ ηὴλ δόμαλ, ηνῦ νξαλνῦ θαὶ δσὴλ ηὴλ 

αἰώληνλ. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/05/blog-post_50.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/05/blog-post_50.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/05/blog-post_50.html
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Τξεθόκελνο ιόγνηο θαὶ πξνζεπραῖο, ὁ Τίηνο ἀλῆιζελ, εἰο ηὸ 

ὕςνο ηῶλ ἀξεηῶλ, θαὶ γέγνλε κύζηεο ηῶλ ἀῤῥήησλ, θαὶ κνλαζηῶλ 

ζενθόξνο δηδάζθαινο. 

 

Θενηνθίνλ. 

ξῶληεο ἐλ πίζηεη ηνῦ Σνῦ Υἱνῦ, ηὴλ θηιαλζξσπίαλ, θαὶ ηὴλ 

θέλσζηλ ἐλ Σηαπξῷ, πὲξ ηῶλ ηηκώλησλ Σε Παξζέλε, Τνῦηνλ 

ἱθέηεπε Κόξε Παλύκλεηε. 

  

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Νηθεθόξε, ὦ Τίηε, ἀληηβνιῶ Ὅζηε, ὅπσο κεζηηεύῃο ηῷ Λόγῳ, 

πὲξ ἀθέζεσο, πιεκκειεκάησλ ἡκῶλ, ηῶλ ἀλπκλνύλησλ ἐκθξόλσο, 

ηὴλ ζεπηήλ ζνπ ἄζθεζηλ, θαὶ ηὴλ ηειείσζηλ. 

 

Οξαλίαλ πνζήζαο, ἐλ γῇ δσὴλ Ὅζηε, εἴιεθαο ζαπκάησλ ηὴλ 

ράξηλ, θαὶ ζηέθνο ἄθζαξηνλ, πνδεηθλύσλ ἡκῖλ, ηῆο ηειεηόηεηνο 

βίνλ, θαὶ δσὴλ ηὴλ κέλνπζαλ, Τίηε ζεόιεπηε. 

 

Σηεθεθόξνο εἰζῆιζεο, εἰο νξαλνὺο ἔλδνμε, Τίηε ἀζθεηῶλ 

πνθήηα, πξὸο βίνλ ἔλζενλ, θαζηθεηεύσλ Θεόλ, ηνῦ νἰθηηξῆζαη θαὶ 

ζῶζαη, ἐθ βειῶλ ἀιάζηνξνο, ηνῦο ἐπθεκνῦληάο ζε. 

 

Ἱθεηῶλ ζνπ πάξρεηο, ηὸ ἀθξαηθλὲο πξόηππνλ, θαὶ ηῶλ 

ἐξαζηῶλ ἡζπρίαο, ηὸ ἀθξνζίληνλ, θαὶ ἀζινπκέλσλ πηζηῶλ, ηῶλ 

ἀξεηῶλ ἡ ἀθξόηεο, θαὶ ηῶλ ἐλ ἀζθήζεζη, Τίηε πόδεηγκα. 

Θενηνθίνλ. 

Ὡξαΐδεηο Παξζέλε, Φξηζηηαλνὺο ἅπαληαο, ηαῖο Σαῖο ἀξεηαῖο 

θαὶ Ἀγγέισλ ηὰ ζεῖα ηάγκαηα· δηὸ ἐλ ὕκλνηο ιακπξῶο, 

ἀλεπθεκνῦκελ ἐκθξόλσο, βηνηήλ Σνπ ἄρξαληνλ, Θενραξίησηε.  

  

Ἱθέηεπε, πὲξ ἡκῶλ ηὸλ Θεάλζξσπνλ Φξηζηὸλ Τίηε, ὅηη πάληεο 

ἐθ πεηξαζκῶλ θπθινύκεζα Ὅζηε, ὡο ἔρσλ πξὸο Κύξηνλ παῤῥεζίαλ. 

 

Σηεξέσζνλ, ηνὺο ὀξζνδόμσο ηηκῶληάο Σε Θενηόθε, ἐλ ηῇ 

πίζηεη ηνῦ Σνῦ Υἱνῦ θαὶ βίνπ παιαίζκαζηλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ 

παῤῥεζίαλ. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Τὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Τὰ ἄλσ πνζῶλ, ηῶλ θάησ θαηεθξόλεζαο, θαὶ δήιῳ δσῆο, 

ἀζθήζεσο ππξνύκελνο, ζαπκαζηῶο θαζήγληζαο ἔλδνμε, ηὴλ δσήλ 

ζνπ ἅπαζαλ· δηὸ θαζνξῶλ ηὸλ Θεόλ, ἱθέηεπε Τίηε πὲξ πάλησλ 

ἡκῶλ. 

  

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Νῦλ ηηκήζσκελ ᾄζκαζη, ηὴλ ηνῦ ἡγνπκέλνπ ιακπξὰλ 

παλήγπξηλ, θαὶ ἐλ ιόγνηο θαηαζηέςσκελ, ηὴλ ηνῦ βίνπ Τίηνπ 

ηειεηόηεηα. 

 

Καζαξόηεηνο γέγνλαο, πνθήηεο Τίηε θαὶ ἁγηόηεηνο, ηῆο 

ἀζθήζεώο ηε πξόηππνλ, θαὶ ηῶλ ἀξεηῶλ ηὸ θαηαγώγηνλ. 

 

Λπηξσζῆλαη ἐπόζεζαο, θαὶ ηῆο Βαζηιείαο Φξηζηνῦ 

ἀπόιαπζηλ· δηὸ ἕζπεπζαο ὡο ἔιαθνο, εἰο πεγὴλ ὦ Τίηε δσῆο ὕδαηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

λεξγείᾳ ηνῦ Πλεύκαηνο, ηνῦ Παηξὸο ηὸλ Λόγνλ 

ἐθπνθόξεζαο· δηὸ πάληεο ἀλπκλνῦκέλ Σε, ὡο Μεηέξα ηνῦ Θενῦ 

Παλάρξαληε. 

  

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὄλησο καληθῶο, ἐκηκήζσ ηὸλ ζὸλ Ἄγγεινλ, θαὶ ηῶλ ζίσλ 

Τίηε ηὴλ βηνηήλ· δηὸ εἰζῆιζεο ἐλδόμσο εἰο ηὰ νξάληα. 

 

Σὲ ζαπκαηνπξγέ, θαηαιάκςαλ θῶο ηὸ ἄῤῥεηνλ, ηῆο ἀξεηῆο 

θαηέζηεζέ ζε λαόλ· δηὸ πξνζηξέρνληέο ζνη πόζῳ Τίηε ηηκῶκέλ ζε. 

 

Ὤ Τίηε θιεηλέ, ἐπεπόζεζαο ηὸλ Κύξηνλ, θαὶ ηὴλ δσὴλ ηὴλ 

θξείηηνλα νξαλνῦ, δηὸ ηνῦ θόζκνπ θαηέιηπεο ηὰ ἐπίθεξα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γώξεζαη Ἁγλή, ηαῖο ςπραῖο ἡκῶλ κεηάλνηαλ, Παξζελνκῆηνξ 

Ἄρξαληε Μαξηάκ, θαὶ ηὴλ εἰξήλελ, ηὴλ πάληα λνῦλ πεξέρνπζαλ. 
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ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἄζθεζηο, ζείνπ Τίηνπ εἵιθπζε, ηὴλ ηνῦ Πλεύκαηνο ἐλέξγεηαλ 

ζείαλ, θαὶ δη’ αηνῦ, ἀγγειηθῇ πνιηηείᾳ, θαηεθνινύζεζαλ θύζηλ 

βηάδνληεο, ηνῦ νξαλνῦ νἱ ἐθιεθηνί, ηὰ ηνῦ θόζκνπ ηεξπλὰ 

ἀξλεζάκελνη. 

 

Ἱθάλσζε, Παξαθιήηνπ δύλακηο, ζὲ πνηκαίλεηλ κνλαρνὺο ζεῖε 

Τίηε, θαὶ ἀζθεηὰο θαηεπζύλεηλ ἐλζέσο, πξὸο ηειεηόηεηα βίνπ ἐλ 

ράξηηη, πξνβάιινληα αηνῖο ζαθῶο, ηὰ ηῆο λήςεσο ζεῖαο ραξίζκαηα. 

 

Σεβάζκηνο, ἀλεδείρζεο Ὅζηε, ὡο Φξηζηῷ ζπκβαζηιεύσλ ἐλ 

δόμῃ, θαὶ ἐλ ζθελαῖο ηῶλ Ἁγίσλ θαὶ θόιπνηο, ηνῦ Ἀβξαὰκ 

εθξαηλόκελνο ἔλδνμε, ἱθέηεπε ἀληηβνιῶ, ηνῦ ζσζῆλαη πηζηνὺο ηνὺο 

ηηκῶληάο ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τὸλ Τόθνλ Σνπ, ἱθεηεύνηο Γέζπνηλα, πὲξ πάλησλ ηῶλ πηζηῶο 

Σε ηηκώλησλ, ἵλα ἐρζξῶλ, παγθαθίζησλ ῥπζζῶκελ, θαὶ πξὸο δσὴλ 

ηὴλ ἁγίαλ πξνζδξάκσκελ, κηκνύκελνη ηὰο ἀξεηάο, θαὶ δσὴλ ζείνπ 

Τίηνπ ζεόθξνλνο. 

  

Ἱθέηεπε, πὲξ ἡκῶλ ηὸλ Θεάλζξσπνλ Φξηζηὸλ Τίηε, ὅηη πάληεο 

ἐθ πεηξαζκῶλ θπθινύκεζα Ὅζηε, ὡο ἔρσλ πξὸο Κύξηνλ παῤῥεζίαλ. 

 

Σηεξέσζνλ, ηνὺο ὀξζνδόμσο ηηκῶληάο Σε Θενηόθε, ἐλ ηῇ 

πίζηεη ηνῦ Σνῦ Υἱνῦ θαὶ βίνπ παιαίζκαζηλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ 

παῤῥεζίαλ. 

  

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Μνλαδόλησλ ζεόιεπηε γέγνλαο ζηήξηγκα, ηαπεηλῶλ ηε θαὶ 

λεπηηθῶλ ηε Τίηε πξόηππνλ, ηῇ ἀζθήζεη θαὶ πξνζεπρῇ λεζηείᾳ ηε 

πνιιῇ· δηὸ ἔιαβεο, παξὰ Θενῦ ζαββαηηζκὸλ ἐλ νξαλνῖο, θαὶ ραξὰλ 

ἀλεθιάιεηνλ. Σπεῦζνλ εἰο ἱθεζίαλ, πὲξ ηῶλ ζὲ ἀλπκλνύλησλ, πξὸο 

ηὸλ ζεάλζξσπνλ Φξηζηόλ, ἐιεῆζαη θαὶ ηεξῆζαη ἁγλνύο. 
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Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ ὀ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ 

Αὐηοῦ.Ση. Τί ἀνηαποδώζωμεν ηῷ Κσρίῳ, περὶ πάνηων ὧν 

ἀνηαπέδωκεν ἡμῖν; 

Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ἔζηε ὁ Ἰεζνῦο ἐπὶ ηόπνπ πεδηλνῦ· θαὶ ὄρινο 

πνιὺο καζεηῶλ αηνῦ θαὶ πιῆζνο πνιὺ ηνῦ ιανῦ ἀπὸ πάζεο ηῆο 

Ἰνπδαίαο θαὶ Ἱεξνπζαιήκ θαὶ ηῆο παξαιίνπ Τύξνπ θαὶ Σηδῶλνο, νἳ 

ἦιζνλ ἀθνῦζαη αηνῦ θαὶ ἰαζῆλαη ἀπὸ ηῶλ λόζσλ αηῶλ· θαὶ νἱ 

ὀρινύκελνη ἀπὸ πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ θαὶ ἐζεξαπεύνλην. Καὶ πο 

ὁ ὄρινο ἐδήηεη ἅπηεζζαη αηνῦ, ὅηη δύλακηο παξ’ αηνῦ ἐμήξρεην θαὶ 

ἰην πάληαο. Καὶ αηόο, ἐπάξαο ηνὺο ὀθζαικνὺο αηνῦ εἰο ηνὺο 

καζεηὰο αηνῦ, ἔιεγελ· καθάξηνη νἱ πησρνί, ὅηη κεηέξα ἐζηὶλ ἡ 

Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ· καθάξηνη νἱ πεηλῶληεο λῦλ, ὅηη ρνξηαζζήζεζζε· 

καθάξηνη νἱ θιαίνληεο λῦλ, ὅηη γειάζεηε· καθάξηνί ἐζηε, ὅηαλ 

κηζήζσζηλ κο νἱ ἄλζξσπνη, θαὶ ὅηαλ ἀθνξίζσζηλ κο, θαὶ 

ὀλεηδίζσζηλ, θαὶ ἐθβάισζηλ ηὸ ὄλνκα κῶλ ὡο πνλεξόλ, ἕλεθα ηνῦ 

Υἱνῦ ηνῦ ἀλζξώπνπ. Φαίξεηε ἐλ ἐθείλῃ ηῇ ἡκέξᾳ θαὶ ζθηξηήζαηε· 

ἰδνὺ γὰξ ὁ κηζζὸο κῶλ πνιὺο ἐλ ηῷ νξαλῷ. 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ ζίνπ...Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

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

με, ὁ Θεός… 

Τίηνλ ηὸλ ζεόθξνλα, ἐγθσκηάζσκελ ὕκλνηο, κνλαρῶλ 

δηδάζθαινλ, θαὶ ζεπηὸλ θεηκήιηνλ ηῆο ἀζθήζεσο· πξνζεπρῆο 

πξόηππνλ, ἐγθξαηείαο ηύπνλ, ἀζθνπκέλσλ ηὸ πόδεηγκα, πηζηῶλ ηὸ 

θιέτζκα, θαὶ ηῶλ ἐλ ἀλάγθαηο ηὸ ζηήξηγκα· ἀζθήζεσο ηὸ ἔξεηζκα, 

θαὶ ηῆο ἀξεηῆο ἄλζνο εὔνζκνλ. Πάλησλ ηῶλ ἐλ λόζνηο, πεγὴλ ηῶλ 

ἰακάησλ ζαπκαζηήλ, ηῆο θθιεζίαο ἀγιάτζκα, θαὶ ἐξήκνπ 

θαύρεκα. 

  

ᾨδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἱθέηεπε ηὸλ Λόγνλ, πὲξ ηῶλ ζὲ ηηκώλησλ, ηνῦ ἐληζρῦζαη 

πηζηνύο, ἵλα ἔξγνηο θαὶ ιόγνηο, θεξύηησζη ηὸλ Κηίζηελ, θαὶ βνλ 

κεηὰ πίζηεσο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο ἐπινγεηὸο εἶ. 
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Μὴ παύζῃ ἱθεηεύσλ, ηὸλ ζεάλζξσπνλ Λόγνλ, ηνῦ ἐιεῆζαη 

ἡκο, θαὶ ζῶζαη ἐθ θηλδύλσλ, ὦ Τίηε ηνὺο ηηκῶληαο, θαὶ βνῶληαο 

πξὸο Κύξηνλ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο ἐπινγεηὸο εἶ. 

 

Ὤ Τίηε ἐθ ηνῦ Λόγνπ, θαηεζηέθζεο ἀμίσο, ἐλ Βαζηιείᾳ Αηνῦ, 

ἡγνύκελε ηξηζκάθαξ, ζπγραίξσλ ηνῖο ζίνηο, κεζ’ ὧλ ςάιιεηο πξὸο 

Κύξηνλ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο ἐπινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νεάληδεο παξζέλνη, ηὴλ Παξζέλνλ Μαξίαλ, παξζεληθῇ βηνηῇ, 

ηηκῶζη ζεαξέζησο, ὡο θαὶ ηὸλ ηαύηεο Τόθνλ, ᾧ ἀπαύζησο 

ζπλᾴδνπζηλ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο ἐπινγεηὸο εἶ. 

  

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἱεξσηάησο, ηεξπλὰ ηνῦ θόζκνπ ἠξλήζε, ηῶλ Ἀγγέισλ 

ἑιόκελνο βίνλ, ηὸλ Φξηζηὸλ ὁ Τίηνο, δνμάδσλ εἰο αἰῶλαο. 

 

Καηεμηώζεο, κνλαρηθῶλ δσξεκάησλ, κηκεζεῖο ηῶλ ζίσλ 

ηνὺο δήκνπο, νἵηηλεο κλνῦζηλ, ὦ Τίηε ηὴλ Τξηάδα. 

 

 ζενθόξνο, ἐλ κνλαρνῖο ζεῖνο Τίηνο, ἐκηκήζε Ἀγγέισλ ηὸλ 

βίνλ, νἵηηλεο κλνῦζη, Φξηζηὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γνμνινγνῦκελ, νἱ γεγελεῖο ηὴλ Παξζέλνλ, Θενηόθνλ 

ζαξθώζαζαλ Λόγνλ, Οὗ ηὴλ ζείαλ δόμαλ, κλνῦκελ εἰο αἰῶλαο. 

  

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἡ ράξηο ηνῦ Κπξίνπ, ἡ ἐλ ζνὶ νἰθνῦζα, ἀλαδεηθλύεη ζε θξήλελ 

ζαπκάησλ πνιιῶλ, θαὶ ζὲ ραξίζκαζηλ ζείνηο, Πάηεξ, ἐθόζκεζελ. 

 

Μαθάξηνο ζὺ ὄλησο, ὡο Παηὴξ ἀγάπεο, θαὶ ἀδειθῶλ 

κνλαδόλησλ ἡγήησξ ζεπηόο· δηὸ θιεηλὲ ἐθνζκήζεο ζεόζελ ζηέθεζηλ. 

 

κόηξνπνο ζίσλ, ζὺ πέιεηο ὦ Τίηε, θαὶ ἀζθεηῶλ ζπλνδίηεο 

Φξηζηνῦ κηκεηήο, ηῶλ κνλαδόλησλ θνζκήησξ θαὶ ἐγθαιιώπηζκα. 
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Θενηνθίνλ. 

Ὑκλνῦκέλ Σε Παξζέλε, θαὶ ὁκνινγνῦκελ, Φξηζηὸλ ἐθ Σνῦ 

γελλεζέληα, Υἱὸλ ὄλησο Θενῦ, θαὶ ζὺλ Ἁγίσλ ρνξείαηο Σὲ 

κεγαιύλνκελ. 

  

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Φαίξνηο ηῆο ἐξήκνπ ζείνο βιαζηόο, θαύρεκα ζίσλ, 

κνλαδόλησλ θεγεηήο· ραίξνηο θνηλνβίνπ, ὀ θόζκνο θαὶ θνζκήησξ, 

θαὶ κνλαζηῶλ ὁ κύζηεο, Τίηε παλεύθεκε. 

 

Φαίξνηο ηῆο ἀζθήζεσο ὁ θαλώλ, ηῶλ ἐλαζθνπκέλσλ, 

ἀληηιήπησξ θαὶ ἀξσγόο· ραίξνηο ἀζζελνύλησλ, πεγὴ ζείσλ 

ζαπκάησλ, ὦ Τίηε ζενθόξε, Ἀγγέισλ ζύζθελε. 

 

Τίηνλ εθεκήζσκελ ειαβῶο, ᾠδαῖο ηε θαὶ ιόγνηο, ηὸλ 

ἀζθήζεη θαὶ ἀξεηῇ, ἐλ ηῷ θνηλνβίῳ, Πνηκέλα ἀζθνπκέλσλ, ἀμίσο 

ὁξηζζέληα πὸ ηνῦ Πλεύκαηνο. 

 

Γεῦηε Τίηνλ πάληεο ζαπκαηνπξγόλ, ηηκήζσκελ ὕκλνηο, ηὸλ 

θνζκήηνξα ἀδειθῶλ, ηὸλ ἐλνηθηζζέληα, ἐλ δώκνηο νξαλίνηο, 

ἀζθήζεη ηε θαὶ βίᾳ θαὶ ἀγσλίζκαζη. 

 

Τὸλ ηῆο ηαπεηλώζεσο ὁδεγόλ, θαὶ ηῆο ἰζαγγέινπ, βηνηῆο ηὸλ 

θεγεηήλ, ηὸλ ηῆο ἐγθξαηείαο, δηδάζθαινλ ἐλ ἔξγνηο, Τίηνλ ηὸλ 

ζενθόξνλ ἐγθσκηάζσκελ. 

 

Κξήλε ηῶλ ζαπκάησλ ἀλαδεηρζείο, παλεύθεκε Τίηε, ηνῖο 

πξνζηξέρνπζηλ ειαβῶο, ἰάζεηο παξέρεηο, θαὶ ράξηλ κεηαδίδσο, 

ζηεξίδσλ ἐλ ηῇ πίζηεη ζενκαθάξηζηε. 



[16] 

 

Πζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκο. 

  

Τό Τξηζάγηνλ  

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο γ΄. Θείαο πίζηεσο. 

Τίηνλ ᾄζκαζη, ζεπηῶο ηηκῶκελ, ηὸλ ηηκήζαληα, Ἀγγέισλ βίνλ, 

ἐλ ἀζθήζεη, ἀξεηῇ θαὶ δεήζεζη. Τὸλ Ἰεζνῦλ ἀγαπήζαο ζεξκόηαηα, 

πάληα ηεξπλὰ θαὶ θζαξηὰ θαηαιέινηπελ· ὅζελ ἔιαβε ζαπκάησλ ηὴλ 

ράξηλ ἄλσζελ, θαὶ δόμεο ζηέθνο ἐθ Φξηζηνῦ ἀείθσηνλ. 

  

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Γεῦηε, θνηλνβίνπ ηὸλ βιαζηόλ, θαὶ ηῆο ἡζπρίαο ηὸ ἄλζνο, ηὸλ 

ηῆο κνλῆο θξπθησξόλ, ἄμηνλ ἡγνύκελνλ, ᾠδαῖο ηηκήζσκελ, 

ἀζθνπκέλσλ ηὸ ζέκλσκα, πηζηῶλ ηὸλ πξνζηάηελ, ζαύκαζη 

θεξύηηνληα, Φξηζηνῦ ηὴλ δύλακηλ, ὄλησο, θθιεζίαο ηὸλ θόζκνλ, 

θαὶ ηῶλ κνλαρῶλ πνθήηελ, Τίηνλ ηνῦ Φξηζηνῦ ηὸ ἀθνκνίσκα. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

  

  

 Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

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

 


