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24 Απξίιηνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ηνῦ Ἁγηνξείηνπ  
 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

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

 

ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο ηαί ηό Θεόξ Κύνζμξ ιεηά ηῶκ ζηίπςκ 

αὐημῦ. Εἶηα ηά Τνμπάνζα  

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ.. 

Οἱ ηῇ Μμκῇ ζμο ηῇ θαιπνᾷ πνμζπεθάγμκηεξ, ηαὶ ηὴκ 

πνεζαείακ ζμο ηὴκ εείακ αἰημύιεκμζ, εενιόηαηόκ ζε ἔβκςιεκ 

παιιάηαν Ξεκμθῶκ, πνέζαοκ πνὸξ ηὸκ Κύνζμκ, ἀηαηαίζποκημκ 

ὄκηα, ἅπακηα ἰώιεκμκ, ροπζηὰ ἡιῶκ πάεδ· ζὺ βὰν Μμκῆξ ζμο ιέβαξ 

ἀνςβόξ, πέθοηαξ Πάηεν, ηαὶ ἄζεζζημκ ἔνεζζια. 

 

Δόμα.Παναιοείακ ηαὶ ἀέκκαμκ πάνζκ, ημῖξ πανμζημῦζζκ ἐκ ηῇ 

εείᾳ Μμκῇ ζμο ἐλ μὐνακμῦ ηαηάπειρμκ παιιάηαν Ξεκμθῶκ, ὅπςξ 

ηαῖξ πνεζαείαζξ ζμο, ἁβζώηαηε Πάηεν, πάκηεξ ἀπμθαύζςιεκ, 

μὐνακῶκ Βαζζθείαξ, πανζζηδνίμζξ ἵκα ζε ᾠδαῖξ, ὡξ εὐενβέηδκ, ἡιῶκ 

ιεβαθύκςιεκ. 

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 Δέζπμζκα ἐη Σμῦ· Σμὺξ βὰν δμύθμοξ ζώγεζξ ἀεί, ἐη 

πακημίςκ δεζκῶκ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

 

Εἶηα ὁ Κακώκ, μὗ ἡ ἀηνμζηζπίξ: Τὸν δομήηορα ηῆς Λαύρας 

ηαύηης, μέλπω. Α. 

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

Τῷ ἀκεζπένῳ κῦκ θςηὶ ημῦ Πκεύιαημξ ηαηαθαιπόιεκμξ, ηαὶ 

ηῇ ἀκεηθνάζηηῳ αἴβθῃ θαζδνοκόιεκμξ, ηὸκ κμῦκ ἡιῶκ ηαηαύβαζμκ, 

παιιαηάνζζηε Πάηεν, ὅπςξ ἀλίςξ ὑικήζςιεκ, ηῶκ ζῶκ πανζζιάηςκ 

ηὸ πέθαβμξ. 
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Ὁ ἀζζβήημζξ ὑικῳδίαζξ πάκημηε δμλμθμβμύιεκμξ, ὑπὸ πζζηῶκ 

δ’ αἶκμκ, ὡξ Θεὸξ δεπόιεκμξ, ηῆξ ζῆξ ηανδίαξ Ὅζζε, εεαζάιεκμξ 

πόεμκ, ζημθήκ ζε εείακ ἐκέδοζεκ, ηαὶ πδβὴκ ἐθέμοξ ἀκέδεζλεκ. 

 

Νζηδηζηῶξ ημῦ δοζιεκμῦξ ἀθάζημνμξ, ηαηαζηνεράιεκμξ, 

δεζκὰξ πακμονβίαξ, ἐπὶ βῆξ ἠνίζηεοζαξ, ὦ Ξεκμθῶκ ιαηάνζε, ηαὶ κῦκ 

ιέικδζμ Πάηεν, ηῶκ πανιμζύκςξ ηὴκ ικήιδκ ζμο, πακδβονζγόκηςκ 

εεζπέζζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Δςνεμδόηδκ ἐπὶ βῆξ ηοήζαζα, ηὸκ ημῦ πακηὸξ Πμζδηήκ, ὡξ 

ἀβαεὴ Μήηδν, ηῶκ πζζηῶκ ἐπάημοζμκ, ηαὶ ηὰξ ηανδίαξ πθήνςζμκ, 

εεσηῆξ εὐθνμζύκδξ, ὅπςξ ἀπαύζηςξ βεναίνμιεκ, Σμῦ ηὴκ 

ὑπενεαύιαζημκ ζύθθδρζκ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Ὁ ζηεξεώζαο θαη’ ἀξράο. 

Ὁ πεδδεεὶξ ημῖξ κμενμῖξ, δεζιμῖξ ημῦ Πκεύιαημξ Πάηεν, ὁ 

αἰπιάθςημξ Φνζζημῦ ηῆξ ἀβάπδξ, ἐθεοεένςζμκ ἡιῶκ, ηὰξ δζακμίαξ 

Ὅζζε, ηὰξ δόθῳ ηναημοιέκαξ, ἐκ ηαῖξ παβίζζ ημῦ ὄθεςξ. 

 

Μανάκαξ Πάηεν ηὰξ ὁνιάξ, ηὰξ ηῆξ ζανηὸξ ἐβηναηείᾳ, ηαὶ 

ἀζηήζεζ ηὸκ Θεὸκ εεναπεύζαξ, ηαηαθάιπνοκμκ ἡιῶκ, ηὸκ θμβζζιὸκ 

ιαηάνζε, ηαεμδδβῶκ πνὸξ ηνίαμοξ, ηῆξ ημῦ Φνζζημῦ ἀβαπήζεςξ. 

 

Ἀβαπδιέκμξ βεβμκώξ, Ἀεακαζίῳ ηῷ εείῳ, ηῷ ηῆξ Λαύναξ ηῆξ 

Μεβίζηδξ Ὁζίῳ, ὡξ αὐηὸξ πενζηαθθῆ, Μμκὴκ ἰδίακ ἤβεζναξ, ηαὶ ηῷ 

ηνμπαζμθόνῳ Μάνηονζ, ηαύηδκ ἐδώνδζαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τίξ δζδβήζεηαζ ηῆξ Σῆξ, ἀκενιδκεύημο θμπείαξ, ηὸ πανάδμλμκ 

ἁβκὴ Θεμιήηςν; Τὸκ Θεὸκ βὰν ἐκ βαζηνί, ιδηνμπνεπῶξ ἐπώνδζαξ, 

ηαὶ Τμῦημκ ὥζπεν ανέθμξ, ηαῖξ Σαῖξ ἀβηάθαζξ ἐαάζηαξ. 

 

Δζάζςζμκ, ἀπὸ ηζκδύκςκ ημὺξ δμύθμοξ ζμο εεμθόνε, ὅηζ 

πάκηεξ ηῇ ἀκηζθήρεζ ζμο ηαηαθεύβμιεκ· ιὴ μὖκ ἡιᾶξ ἀπμῤῥίρῃξ ηῆξ 

ζῆξ εὐκμίαξ. 

 

πίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ 

παθεπὴκ ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Οἱ πόεῳ ηῇ ζῇ πνεζαείᾳ ηαηαθεύβμκηεξ, ηαὶ ἁιανηζῶκ ηὴκ 

ἄθεζζκ αἰημύιεκμζ, Ξεκμθῶκ ιαηάνζε, εοιδδίαξ ἐκεέμο 

πθδνμύιεεα· ὀιμθνόκςξ μὖκ πάκηεξ ζὲ βεναίνμιεκ, ὡξ ηῆξ Μμκῆξ 

ἡιῶκ Ὅζζμκ ηηίημνα. 

 

 

ᾨδὴ δ΄. Σύ κνπ ἰζρὺο Κύξηε. 

Ὁ ηαπεζκόξ, ὁ πεπθδζιέκμξ πνδζηόηδημξ, ὁ ημῦ ηόζιμο ηὰ 

ηενπκὰ θζπόιεκμξ, ὡξ ημῦ Φνζζημῦ βκήζζμξ θακείξ, ιαεδηὴξ 

ἐιπνάηηςξ, ὁ εὐηθεὴξ ηαὶ πενίδμλμξ, ηῆξ Μάκδναξ ηαύηδξ θύθαλ, 

ηαὶ ηθεζκὸξ πμδδβέηδξ, ἱεναῖξ ιεθῳδίαζξ ὑικείζες ιμζ. 

 

Ῥμῦξ πμηαιμῦ, ηῶκ πανζζιάηςκ ἡ ἄαοζζμξ, πμζιεκάνπα, ζὲ 

πενζεηύηθςζε ηαὶ ἐκεπθήζεδξ ὑπενθοῶκ, εείςκ δςνδιάηςκ· ηῆξ δὲ 

βθοηείαξ ιεεέλεςξ, ηοπὼκ ημῦ Παναηθήημο, ἀεκκάςξ εὐθναίκεζξ, 

ηὰξ ηανδίαξ ηῶκ πόεῳ ηζιώκηςκ ζε. 

 

Ἀπὸ πακηόξ, πεζναηδνίμο δζάζςζμκ, ημὺξ ηῇ ζηέπῃ ηῇ ζῇ 

ηαηαθεύβμκηαξ, ὡξ ηῇ Τνζάδζ πανεζηδηώξ, ηαὶ ἀηαηαπαύζηςξ, 

ὑικμθμβῶκ ηὴκ Θεόηδηα, ηαὶ δίδμο ἡιῖκ πᾶζζ, ηὴκ εενιὴκ ἀνςβήκ 

ζμο, ημῖξ ἐη πόεμο ἀεὶ εὐθδιμῦζί ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τῶκ ἀνεηῶκ, ηὸ πνοζαοβὲξ ἐκδζαίηδια, ηὴκ Πανεέκμκ, Κόνδκ 

ἀκοικήζςιεκ, ζὺκ ηῷ ηθεζκῷ ηαύηδξ ἐναζηῇ, εείῳ Ξεκμθῶκηζ, 

πακανιμκίμζξ ἐκ ιέθεζζ, δεόιεκμζ ἀηνώημοξ, πεζναζιῶκ 

θοθαπεῆκαζ, ηαὶ ῥοζεῆκαζ ἐη πάζδξ ηαηώζεςξ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Ἵλα ηί κε ἀπώζσ. 

Ἡδύθςκμξ ζάθπζβλ, ἡ ηὰξ ἀημὰξ ηῶκ ιμκαζηῶκ εὐθναίκμοζα, 

ἡ ηαῖξ ιεθῳδίαζξ, ηὰξ ηανδίαξ ἡιῶκ ηαηαεέθβμοζα, κῦκ 

ἀκεοθδιήζες, πακανιμκίμζξ ὑικῳδίαζξ, ὁ βθοηὺξ ἐκ ηαῖξ θόβμζξ ηαὶ 

πνάλεζζκ. 

 

Σςθνμζύκῃ ηὸκ αίμκ, δζεθεὼκ ιεηὰ ζανηὸξ ὡξ ἄζανημξ, 

ὑπενάκς ὤθεδξ, βεδνῶκ ἀπμθαύζεςκ Ὅζζε· ηαὶ ζὺκ ημῖξ ζοκάεθμζξ, 

αὐθίγῃ κῦκ ἐκ Παναδείζῳ, ηανηενίαξ ηὰ βένα δελάιεκμξ. 
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Λαιπνοκεεὶξ ἀπμῤῥήηςξ, ηαῖξ θςημποζίαζξ παιιάηαν ημῦ 

Πκεύιαημξ, θςηίζαξ ηε πάκηαξ, ημὺξ ἀζηήζεζ ὁιμῦ ζμὶ αζώζακηαξ, 

θάιπνοκμκ ὦ Πάηεν, κῦκ ηαὶ ἡιῶκ ηὰξ δζακμίαξ, ηῶκ ἐη πόεμο 

ηεθμύκηςκ ηὴκ ικήιδκ ζμο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀπεζνόβαιε Μῆηεν, ἡ ηῶκ μὐνακῶκ πενζηαθθὴξ ααζίθζζζα, ἡ 

ηὸκ Σὸκ ἱηέηδκ, Παναδείζμο μἰηήημνα δείλαζα, ηαὶ ἡιᾶξ ημὺξ 

πίζηεζ, ἀζπαγμιέκμοξ Σὴκ εἰηόκα, πανιμκῆξ αἰςκίμο ἀλίςζμκ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Ἱιάζζεηί κνη Σσηήξ. 

θάκαξ εεμπνεπῶξ, ζςηδνζῶδεξ ἱιάηζμκ, πμνείαξ ἀββεθζηῆξ, 

ἐβέκμο πνςηόενμκμξ, ἀκάβςκ εἰξ ηθίιαηα, ἀνεηῶκ παιιάηαν, ημὺξ 

ηὸκ Κύνζμκ πμεήζακηαξ. 

 

Ῥοόιεκμξ δοζπενῶκ, πεζναηδνίςκ ηαὶ εθίρεςκ, ηζκδύκςκ 

πακημδαπῶκ, ηαὶ πάζδξ ζηεκώζεςξ, ιὴ παύζῃ ιαηάνζε, ημὺξ 

εὐζεαμθνόκςξ, ἐζαεὶ ζὲ ιαηανίγμκηαξ. 

 

Ἀκέηεζθεκ ἱενά, ηαὶ θςημθόνμξ πακήβονζξ, ἡδύκμοζα ημὺξ 

πνὸξ ζέ, ἀεὶ ηαηαθεύβμκηαξ, πάκηαξ δὲ πνὸξ αἴκεζζκ, εείακ 

ζοβηαθμῦζα, ηαὶ θςηὶ Θεμῦ αὐβάγμοζα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σςηῆνα ὑπενθοῶξ, ἐηύδζαξ Μδηνμπάνεεκε, ᾧ ὁ ζμθὸξ 

Ξεκμθῶκ, ἀιέιπηςξ ἐδμύθεοζε· ὅεεκ ηαηδλίςηαζ, πανιμκῆξ 

ἀῤῥήημο, ἧξ ηαὶ ηύπμζιεκ πνεζαείαζξ Σμο. 

 

Δζάζςζμκ, ἀπὸ ηζκδύκςκ ημὺξ δμύθμοξ ζμο εεμθόνε, ὅηζ 

πάκηεξ ηῇ ἀκηζθήρεζ ζμο ηαηαθεύβμιεκ· ιὴ μὖκ ἡιᾶξ ἀπμῤῥίρῃξ ηῆξ 

ζῆξ εὐκμίαξ. 

 

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

ηῶκ ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Ἀκηζθήπημνα εενιὸκ ζὲ ηεηηήιεεα, Ξεκμθῶκ ηῶκ ιμκαζηῶκ 

ἐβηαθθώπζζια, ηῆξ ζῆξ πμίικδξ ἀπθακὲξ πολίμκ πνὸξ Θεόκ· δζὸ 

ἴεοκμκ πνὸξ ηὰξ ὁδμὺξ ηῆξ ἐκανέημο αζμηῆξ ημὺξ πζζηῶξ ζμζ 

ηναοβάγμκηαξ· ζύκηνζρμκ ηὰξ ἐκέδναξ ἁπάζαξ ημὺ δζααόθμο, 

πεζναβςβῶκ πνὸξ Θεόκ, ημὺξ πζζηῶξ ζὲ ιαηανίγμκηαξ. 
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Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ, ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ 

Αὐηοῦ. 

Ση. Μακάριος ἀνὴρ ὁ θοβούμενος ηὸν Κύριον, ἐν ηαῖς ἐνηολαῖς 

Αὐηοῦ θελήζει ζθόδρα. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα΄ 27-30).  

Εἶπεκ ὁ Κύνζμξ ημῖξ ἑαοημῦ Μαεδηαῖξ· πάκηα ιμζ πανεδόεδ 

ὑπὸ ημῦ Παηνόξ ιμο· ηαὶ μὐδεὶξ ἐπζβζκώζηεζ ηὸκ Υἱὸκ εἰ ιὴ ὁ 

Παηήν· μὐδὲ ηὸκ Παηένα ηζξ ἐπζβζκώζηεζ εἰ ιὴ ὁ Υἱὸξ ηαὶ ᾧ ἐὰκ 

αμύθδηαζ ὁ Υἱὸξ ἀπμηαθύραζ. Δεῦηε πνόξ ιε πάκηεξ μἱ ημπζῶκηεξ 

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 ὑιῶκ· ὁ βὰν γοβόξ ιμο πνδζηὸξ ηαὶ 

ηὸ θμνηίμκ ιμο ἐθαθνόκ ἐζηζκ.  

Δόμα. Ταῖξ ημῦ Σμῦ Ὁζίμο... 

Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο... 

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

με, ὁ Θεός... 

Ἅπακηεξ ηεηηήιεεα, ζὲ αμδεὸκ ἐκ ἀκάβηαζξ, Ξεκμθῶκ 

πακεαύιαζηε, ηῶκ Ὁζίςκ ἔλμπμκ ἐβηαθθώπζζια· ηὴκ βὰν ζὴκ 

ἄιαπμκ, ηαὶ εενιὴκ πνεζαείακ, ιοζηζηῶξ ἐπζηαθμύιεεα, μἱ ἐκ ηῇ 

Μάκδνᾳ ζμο, ηαύηῃ ηῇ θαιπνᾷ πανμζηήζακηεξ· ζύκηνζρμκ ηὰ 

αμοθεύιαηα, πάκηα ημῦ δεζκμῦ πμθειήημνμξ, ὅπςξ εὐπανίζηςξ 

ηζιῶιέκ ζε εὐθήιμζξ ἐκ ᾠδαῖξ, ηαὶ ηὸκ Σςηῆνα δμλάγμιεκ, ηὸκ ζὲ 

εαοιαζηώζακηα. 

 

ᾨδὴ δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ. 

Ταύηδκ ηὴκ πμίικδκ ζμο ὦ Πάηεν, ἣκ ζοκῆλαξ ἐκ ηόπμζξ 

εεανέζημζξ, πενζθνμύνεζ ἀεί, θζηαῖξ ζμο πνὸξ ηὸκ Κηίζηδκ, 

εὐθμβδηὸξ εἶ ηνάγμοζακ, ὁ Θεὸξ εἰξ ημὺξ αἰῶκαξ. 

 

Ἄββεθμξ ὤθεδξ ἐκ ηῷ ηόζιῳ, ηαὶ ανμηὸξ ζοκμιζθῶκ ημῖξ 

ἀζςιάημζξ· ὅεεκ Πάηεν ηαημῖξ, ἡιᾶξ ζοκαπαπεέκηαξ, δζάζςζμκ 

πνεζαείαζξ ζμο, ὡξ εενιὸξ ἡιῶκ πνμζηάηδξ. 

 

Ὕδςν δνμζίγμκ δζακμίαξ, ἐηηαηείζαξ κμήιαζζ ημῦ πθάκμο, 

ηαὶ ροπῶκ πμνηαζιόξ, ὑπάνπςκ εεμθόνε, ηὸκ θμβζζιὸκ ἑδναίςζμκ, 

ἐπὶ πέηνακ ἀζθαθείαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Τίξ Μανζὰι μὐ ιὴ εαοιάζεζ, ηὴκ ἀπόῤῥδημκ ηαὶ λέκδκ Σμο 

θμπείακ· Σὺ βὰν ἔζπεξ βαζηνί, ηὸκ Κύνζμκ ηῆξ δόλδξ, ηαὶ ἐη ιαγῶκ 

ἐεήθαζαξ, ηὸκ ζοκέπμκηα ηὰ πάκηα. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ ἐλ ὄξεη ἁγίῳ. 

Ἡ ἁβία εἰηώκ ζμο εεμθόνε, ἀκααθύγεζ ἰάζεςκ πεθάβδ, ημῖξ ἐκ 

πανᾷ ηαὶ πόεῳ ἀκαηνάγμοζζ· Κύνζμκ ὑικεῖηε, ηαὶ ὑπενορμῦηε, εἰξ 

πάκηαξ ημὺξ αἰῶκαξ. 

 

Σώιαημξ κόζμοξ εεναπεύεζξ, ηαὶ ἰᾶζαζ ανμηῶκ, παεήιαηα 

πμζηίθα, ηῶκ ἐηαμώκηςκ πάκημηε πνὸξ Κύνζμκ· δόλα Σμζ ηῷ δόκηζ, 

ιέβζζημκ πνμζηάηδκ, ημῖξ ᾧδε ἀζημοιέκμζξ. 

 

Μεῖκμκ εεόθνμκ ιεηὰ πάκηςκ, ηῶκ θζθμύκηςκ ζε ηαὶ ζθόδνα 

ἀβαπώκηςκ, ηαὶ ηθμκμοιέκςκ θμβζζιὸκ ζηενέςζμκ, ὅπςξ εἰξ 

αἰῶκαξ, ζὲ ιαηανζμῦιεκ, ηὸκ μὐνακμὺξ μἰημῦκηαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἔθθαιρμκ Μῆηεν δζακμίαζξ, ηῶκ ἐκ ηῷδε ηῷ ὄνεζ 

ἀζημοιέκςκ, ηὸκ θςηζζιὸκ ημῦ ἐπὶ Σμὶ ζηδκώζακημξ, ὅπςξ εἰξ 

αἰῶκαξ, Σὲ δμλμθμβῶιεκ, ὡξ πάκηςκ ὑπενηένα. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Ἐμέζηε ἐπὶ ηνύηῳ. 

Λαιπόιεκμξ ηαῖξ εείαζξ ιανιανοβαῖξ, ηαὶ ηνοθῆξ ηῆξ ἀῤῥήημο 

πθδνμύιεκμξ, ὡξ ζοιπαεήξ, αὔβαζμκ παιιάηαν ζαῖξ ἀνεηαῖξ, ηὴκ 

ηαπεζκὴκ ηανδίακ ιμο, ηαὶ αἰςκζγμύζδξ ῥῦζαζ θθμβόξ, ηαὶ εείαξ 

Βαζζθείαξ, ἀλίςζμκ ημὺξ πόεῳ, ἐπζηεθμῦκηαξ ζὸκ ικδιόζοκμκ. 

 

Πανάθααε παιιάηαν ηὸκ Ἀεθδηήκ, ημῦ Φνζζημῦ ζηεθακίηδκ 

ηὸκ ιέβζζημκ, ηαὶ ηῷ θνζηηῷ, ενόκῳ ημῦ Δεζπόημο ἱηεηζηῶξ, ηὰξ 

πεῖναξ ὑιῶκ ἄνακηεξ, θύζζκ ηῶκ πηαζζιάηςκ ηαὶ ἱθαζιόκ, 

αἰηήζαζεε δμεῆκαζ, ἡιῖκ ημῖξ πνμζζμῦζζ, ηῇ ἀνςβῇ ηῆξ πνμζηαζίαξ 

ὑιῶκ. 

 

Ὡναῖμξ ἐκ Ὁζίμζξ ἀκαθακείξ, ἐκ ἀζηήζεζ ηε αίῳ ἀηηήιμκζ, 

ηαεμδδβῶκ, πνὸξ ηὴκ ἄκς Πόθζκ ζμὺξ ιαεδηάξ, ηαηεύεοκμκ ημὺξ 

πόεῳ ζέ, κῦκ ἀκεοθδιμῦκηαξ πνὸξ ηὰξ ηενπκάξ, ἀΰθμοξ 

ηαηαπαύζεζξ, ὅπςξ ὁιμῦ ηῆξ δόλδξ, ηῆξ ηνζζδθίμο ἀπμθαύζμιεκ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ἀκάζηα ἡ πθδζίμκ ιμο ἐηθεηηή, ηῇ ἐιῇ Ἀκαζηάζεζ 

εὐθνάκεδηζ, Μῆηεν ἁβκή, ηνάγεζ ὁ Νοιθίμξ ὁ ἀκαζηάξ, ἀπὸ ημῦ 

ηάθμο ζήιενμκ, ὥζπεν ἑςζθόνμξ ἀεζθακήξ, ηῇ Νύιθῃ ηαὶ 

Πανεέκῳ· δεῦνμ ζοκεοθνακεῶιεκ, ἐκ ηῇ ὀζιῇ ηῶκ ἱιαηίςκ ιμο. 

 

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. 

 

Ἄζηνμκ ἀκαηέηαθηεκ θαεζκόκ, ἐη ηῆξ Καππαδόηςκ, ὁ 

πμθύαεθμξ ημῦ Φνζζημῦ, Μάνηοξ ηαὶ θςηίγεζ, πζζηῶκ ἅπακ ηὸ 

πθῆεμξ, Γεώνβζμξ ὁ ιέβαξ, ὃκ κῦκ βεναίνμιεκ. 

 

Τὸκ ιέβακ ὁπθίηδκ ηαὶ Ἀεθδηήκ, ηὸκ ζηεθακδθόνμκ ηαὶ ἐκ 

Μάνηοζζ εαοιαζηόκ, ηὸκ θόβπῃ ηνςεέκηα, πθεονὰκ ὡξ ὁ Δεζπόηδξ, 

Δδιήηνζμκ ηὸκ εεῖμκ, ὕικμζξ ηζιήζςιεκ. 

 

Φαίνμζξ ηῶκ Ὁζίςκ ὁ ιζιδηήξ, ηαὶ Ἄεςκμξ ὄνμοξ, ὁ 

θαιπνόηαημξ μἰηζζηήξ, Ξεκμθῶκ Παηένςκ, ὡνάσζια ηαὶ ηθέμξ, 

ἡιῶκ δὲ πνμζηαζία, ηαὶ ηεῖπμξ ἄῤῥδηημκ. 

 

Μαηανίγμιέκ ζε ηὸκ εαοιαζηῶξ, ηὴκ πανμῦζακ Μάκδνακ, 

ζοζηδζάιεκμκ ηὴκ θαιπνάκ, Ξεκμθῶκ Παηένςκ, ηῶκ πάθαζ 

ἐηιαβεῖμκ, ἡιῶκ δὲ ζῶκ πνμζθύβςκ, ηὸ πενζηείπζζια. 

 

Πνᾶμξ ηαὶ πανίεζξ ηαεδβδηήξ, πέθοηαξ ημῖξ πόεῳ, 

ἀζημοιέκμζξ ηῇ ζῇ Μμκῇ, ηαὶ κῦκ ημὺξ γδθμῦκηαξ, ζὴκ αζμηὴκ 

ὁζίακ, ἀηνώημοξ δζαηήνεζ, ημῦ πμθειήημνμξ. 

 

Φίθμξ ηῆξ Πανεέκμο ζὺ βεβμκώξ, θίθμοξ ημὺξ ζμὺξ ιάηαν, 

ημὺξ θζθμῦκηαξ ηὴκ ζὴκ Μμκήκ, θίθμοξ ηῆξ Πακάβκμο, ἀκάδεζλμκ 

ὁζίμοξ, ηαὶ ημύημοξ ἐκ Μμκαῖξ ζμο, εείαζξ ηαηάηαλμκ. 

 

Ὥζπεν ηαθθζβνάθμξ ζὺ εαοιαζηόξ, πμνήβεζ ηὴκ ῥώιδκ, ημῖξ 

ὁζίμζξ ζμο θμζηδηαῖξ, ημῖξ ἀκζζημνμῦζζ, ηὸκ πάκζεπημκ καόκ ζμο, ὃκ 

ηῷ Τνμπαζμθόνῳ, ζὺ ηαεζένςζαξ. 
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Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηόθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ εἰξ ηό 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 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. Θενηνθίνλ. 

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. 

Σηέπε δζαθύθαηηε ἀεί, ημὺξ ὑπὸ ηὴκ ζὴκ πνμζηαζίακ, ἐκ πίζηεζ 

ζπεύδμκηαξ· δώνδζαζ ηῇ πμίικῃ ζμο ζὴκ παηνζηὴκ ἀνςβήκ· 

πανιμκὴκ ἐκ ηαῖξ εθίρεζζ, πανάζπμο ημῖξ πόεῳ, ἐπζηαθμοιέκμοξ 

ζμο ηὸ εεῖμκ ὄκμια· Πάηεν Ξεκμθῶκ, ζὺ βὰν πέθεζ, ηῆξ θαιπνᾶξ 

Μμκῆξ ζμο δμιήηςν, ηαὶ ηῶκ ιμκαγόκηςκ ηαηαθύβζμκ. 

 

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 ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο. 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

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

 

 

 

 


