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1 ΜΑΪΟΤ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηελ Οζία 

Ιζηδώξα ηελ δηά Υξηζηόλ αιή 

Πνίεκα Γεξαζίκνπ κνλαρνύ Μηθξαγηαλλαλίηνπ 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

άλαγηλώζθνληεο ηόλ ΡΜΒ’ (142) Φαικόλ. 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

Θεόξ Κύνζμξ, ηαί ἐπέθακεκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκμξ ὁ ἐνπόιεκμξ ἐκ 

ὀκόιαηζ Κονίμο.(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

                         Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 
Τῆ εεμθόνῳ Ἰζζδώνᾳ πνμζπέζςιεκ, ἐκ ηῇ πακζέπηῳ αὐηῆξ ικήιδ 

ηναοβάγμκηεξ, ἀπὸ ηανδίαξ ἅπακηεξ ηαὶ πόκμο ροπῆξ· Μῆηεν 

πακαμίδζιε, ηῇ εενιῇ ζμο πνεζαείᾳ, ζπεῦζμκ ἐλεθμῦ ἡιᾶξ, 

πεζναζιῶκ ηαὶ ηζκδύκςκ, ηαὶ Βαζζθείαξ πάκηαξ μὐνακῶκ, 

ἀλζςεῆκαζ, ἱηέηεοε πάκζεικε. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 
Οὐ ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε… 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, … 

             ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ἁξκαηειάηελ Φαξαώ. 
Γόλδξ ηῆξ εείαξ ημζκςκμῦζα πάκζεικε ηαὶ ημῦ ἀΰθμο θςηόξ, ηὰξ 

θςημποζίαξ, δεπμιέκδ πάκημηε, ηὸκ κμῦκ ιμο ηαηαθάιπνοκμκ, 

Ἰζζδώνα Ὁζία, ηαῖξ θςημθόνμζξ πνεζαείαζξ ζμο, ὅπςξ εὐθδιήζς 

ηὸκ αίμκ ζμο. 

πὶ ηὴκ πέηνακ ηῆξ ζηεῤῥᾶξ ἀζηήζεςξ ἐνδνεζζιέκδ ζηεῤῥῶξ, 

ἔθενεξ ἀκδνείςξ, ὀκείδδ ηαὶ ζηώιιαηα, ηανδίᾳ μὐνακόθνμκζ, 

Ἰζζδώνα Ὁζία, ὑπμιμκῇ ηαὶ ἁπθόηδηζ, ηαὶ ηνόπμζξ πνδζημῖξ 

δζαθάιπμοζα. 

Ξέκδ ηεθείςξ ηῶκ ἐκ ηόζιῳ πέθδκαξ ηεθεζμηάηῃ ροπῇ, ηαὶ 

πνμζςηεζώεδξ, λέκμζξ ζμο παθαίζιαζζ, Φνζζηῷ ηῷ πακμζηηίνιμκζ, 
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Ἰζζδώνα Ὁζία, ὧ ἀκοιθεύεδξ ὡξ ἄιςιμξ, ηαὶ πανᾶξ ηῆξ ηνείηημκμξ 

ἔηοπεξ 

                                                 Θενηνθίνλ. 
Ἀπεζνμβάιςξ ηὸκ Φνζζηὸκ ἐηύδζαξ δζ’ εὐζπθαβπκίακ πμθθήκ, ἐπ’ 

εὐενβεζία, ηῆξ ανμηείαξ θύζεςξ, εὐθμβδιέκδ πάκαβκε, Θεμηόηε 

Πανεέκε· δζό Σε πάκηεξ δμλάγμιεκ, ηῇ Σῇ πνμζηαζίᾳ ζςγόιεκμζ. 

                                ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 
Ἰζπὺκ εείακ εειέκδ ἐκ ηῇ ροπῇ πάκζεικε, ηὴκ ημῦ μὐνακίμο 

Νοιθίμο, εενιὴκ ἀβάπδζζκ, ζανηὸξ ἐηνάηδζαξ, ηαὶ ηῶκ βδΐκςκ ηὸκ 

πόεμκ, ὁθζηῶξ ἀπέῤῥζραξ, ζηεῤῥῷ θνμκήιαηζ. 

Τῶκ Ἀββέθςκ ηὸκ αίμκ ὁθμζπενῶξ ζηένλαζα, Ἄββεθμξ ηαεάπεν ἐκ 

ιέζῳ, Μῆηεν ἐαίςζαξ, ιμκαγμοζῶκ εὐθααῶκ, ηαὶ ηὴκ ἰζάββεθμκ 

δόλακ, Ἰζζδώνα ἔπαεθμκ, εὗνεξ ηῶκ πόκςκ ζμο. 

Ὁθζηῇ δζακμίᾳ ηὸ ημῦ Φνζζημῦ ἄπνακημκ, ηάθθμξ εεςνμῦζα Ὁζία 

ηανδίαξ ὄιιαζζ, ζμθῶξ δζέδναιεξ, ἐκ ὑπμηνίζεζ ιςνίακ, δζ’ ἧξ 

ἀπειώνακαξ, ἐπενμῦ αμοθεύιαηα. 

                                             Θενηνθίνλ. 
Νᾶια εεῖόκ ιμζ αθῦζμκ γςμπμζὸκ ἄὑθμκ, μἷα γςμδώνδημξ ηνήκδ 

Πανεέκε ἄπνακηε, ηαὶ ηαηαδνόζζζμκ, ηὴκ θθεβμιέκδκ ροπήκ ιμο, 

ἁιανηίαξ ἄκεναλζ, ηαεζηεηεύς Σε. 

Γζάζςζμκ, ἀπὸ ηζκδύκςκ ημὺξ δμύθμοξ ζμο Ἰζζδώνα, ὅηζ ζὲ ἐκ 

πεζναζιμῖξ ἀεὶ πνμααθθόιεεα, ὡξ ἕημζιμκ αμδεὸκ ἐκ ἀκάβηαζξ. 

πίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ παθεπὴκ 

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

                          ᾨδὴ δ΄. ύ κνπ ἰζρὺο Κύξηε. 
Ὑπμιμκῇ, ηαὶ ηαπεζκώζεζ εεόθδπηε, ημζιμοιέκδ, ηαὶ θόαῳ ηῷ 

ηνείηημκζ, ζημζπεζμοιέκδ ὡξ ἀθδεῶξ, ἔθενεξ ἀκδνείςξ, 

ἀπμζζςπμῦζα ηὰ ιέθθμκηα, ηὰξ εθίρεζξ ηαὶ ηὰξ ζηώρεζξ, ηαὶ πζηνὰξ 

πανμζκίαξ, Ἰζζδώνα Φνζζηὸκ ιεβαθύκμοζα. 

Μκήιδ ἀεί, ἐκ ηῇ ηανδίᾳ ζμο ἔπμοζα, ημῦ εακάημο, Ἰζζδώνα 

πάκζεικε, πνὸξ ηὴκ γςὴκ ηὴκ ἀθδεζκήκ, ἣκ Φνζζηὸξ πανέπεζ, ημῖξ 
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ἑαοηὸκ ἀβαπήζαζζ, ηαηέζπεοδεξ Ὁζία, ἐβηναηείᾳ ζοκηόκῳ, ηαὶ 

θμζπμῖξ ἱενεῖξ ἀβςκίζιαζζ. 

Νμῦκ ηαεανόκ, ηαὶ πθήνδ εείαξ θνμκήζεςξ, ηαὶ ηανδίακ, εὐεοηάηδκ 

ἔπμοζα, δζαημκεῖξ ὅθῇ ηῇ ροπῇ, Μῆηεν Ἰζζδώνα, ηαὶ πνμεοιίαξ 

εενιόηδηζ, ηαῖξ ζαῖξ ζοιιμκαζηνίαζξ, ηὸ ιεηέςνμκ ὄιια, ημῦ 

ἐπενμῦ ηαπεζκμῦζα ημῖξ ηνόπμζξ ζμο. 

                                          Θενηνθίνλ. 
Ὁθμθαιπέξ, ημῦ Εςμδόημο παθάηζμκ, ἀκεδείπεδξ, ιόκδ ἀεζπάνεεκε, 

ἐκ ηῇ βαζηνί Σμο ὑπενθοῶξ, ημῦημκ δελαιέκδ, ηαὶ ιεηὰ ζώιαημξ 

ηέλαζα· δζὸ ηἀιὲ δμπεῖμκ, ηῆξ Αὐημῦ ἐπζπκμίαξ, δζὰ αίμο ηεθείμο 

ἀκάδεζλμκ. 

                                ᾨδὴ ε΄. Ἵλα ηί κε ἀπώζσ. 
Νεηνςεεῖζα ηῷ ηόζιῳ, μὐδαιῶξ θεθόβζζαζ βκώιῃ εεόθνμκζ, ηὰξ 

πνμζβζκμιέκαξ, ἐπδνεία ἐπενμῦ ημῦ ἀθάζημνμξ, εθίρεζξ ζμζ Ὁζία, 

δζ’ ὧκ πανᾶξ ἀκεηθαθήημο, ἀκηεθάαμο ηαὶ εείαξ ἐθθάιρεςξ. 

Μοδεεὶξ ηὴκ ζὴκ πάνζκ, ηαῖξ ζοκαζηδηνίαζξ ζμο ηαύηδκ ἐβκώνζζεκ, 

Πζηδνμὺι ὁ εεῖμξ, ἀβκμμύζαζξ ηὸκ ηνόπμκ ημῦ αίμο ζμο, αἵηζκεξ 

ζοββκώιδκ, ἐκ ιεηαβκώζεζ ἥημοκ Μῆηεν, ηῶκ ηαηῶκ ὧκ ἀθνόκςξ 

ζμζ ἔπναλακ. 

Ὁ ἐπενὸξ ὁ αεθίαν, ὁ ιεβαθαοπῶκ ηαὶ πάθαζ ηαοπώιεκμξ, ηῇ πμθθῇ 

ζμο Μῆηεν, ηαπεζκώζεζ εἰξ πμῦκ ηεηαπείκςηαζ, ηαὶ βέθςξ ὁνᾶηαζ, ὁ 

ἀθαγὼκ πνὸ ηῶκ πμδῶκ ζμο· μὗ ηῆξ θύιδξ ἡιᾶξ ἀπμθύηνςζαζ. 

                                        Θενηνθίνλ. 
Ὑπενύικδηε Κόνδ, ηεπανζηςιέκδ ἁβκὴ ἀεζπάνεεκε, ῥῦζαζ ηὴκ 

ροπήκ ιμο, ηονακκίδμξ παεῶκ ηῶκ εθζαόκηςκ ιε, ηαὶ πνὸξ 

ιεηακμίαξ, ηὰξ ἐπζδόζεζξ εένιακόκ ιε, ὡξ ἂκ εὕνς πηαζζιάηςκ 

ζοβπώνδζζκ. 

                                     ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ. 
Ἰδμῦζα, ηζιᾶξ ζμζ Μῆηεν κειμύζαξ, βκςνζζεείζδξ ηῆξ ηνοπηῆξ 

ἀνεηῆξ ζμο, ηὰξ ἀδεθθάξ, ηῆξ Μμκῆξ ζμο θαεναίςξ, ἀπειαηνύκεδξ 

εἰξ ηόπμκ ἀβκώνζζημκ, ἔκεα ἀζηήζεζ ηαεανᾷ, Ἰζζδώνα Φνζζηῷ 

εὐδνέζηδζαξ. 
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Σοκέζεζ, ηεημζιδιέκδ Ὁζία, ηὴκ ιςνίακ ηαηὰ Παῦθμκ ηὸκ ιέβακ, 

πνμζεπμζήζς ζμθῶξ Ἰζζδώνα, ηαὶ ζμθζζηὴκ ηὸκ ἀνπαῖμκ 

ηαηήζποκαξ, ηαὶ ζμθςηάηςκ ἐκκμζῶκ, ἀθδεῶξ ἐπθδνώεδξ ἐκ 

Πκεύιαηζ. 

Ἰζπύσ, ηῇ ημῦ Φνζζημῦ κεονμοιέκῃ, ηὰ θενέπμκα βεκκαίςξ ὑπέζηδξ, 

ηαὶ ηνεθμιέκδ ιεθέηαζξ Ἁβίμζξ, εὐηεθεζηάημζξ ζζηίμζξ ἐηνέθεζμ, ὦ 

Ἰζζδώνα εαοιαζηή, ἀζημοζῶκ ἀθδεὴξ ὑπμηύπςζζξ. 

                                           Θενηνθίνλ. 
Γμπεῖμκ, ηῆξ ημῦ Υἱμῦ Σμο ἀβάπδξ, ηὴκ ηανδίακ ιμο ἀπένβαζαζ 

Κόνδ, πεπθδνςιέκδκ ἁπάζδξ ηαηίαξ, ηαὶ πνμζηεζιέκδκ ημῖξ ῥέμοζζ 

πνάβιαζζ, ηαὶ ἴαζαί ιμο ηὴκ ροπήκ, ηὴκ κμζμῦζακ δεζκμῖξ 

ἁιανηήιαζζ. 

Γζάζςζμκ, ἀπὸ ηζκδύκςκ ημὺξ δμύθμοξ ζμο Ἰζζδώνα, ὅηζ ζὲ ἐκ 

πεζναζιμῖξ ἀεὶ πνμααθθόιεεα, ὡξ ἕημζιμκ αμδεὸκ ἐκ ἀκάβηαζξ. 

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

ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

 

                                 Ἦρνο β΄. Ὁ ὑςσζείο. 
Τῇ ημῦ Φνζζημῦ πονπμθμοιέκδ ἀβάπῃ, ηῶκ ἐκ ηῷ ηόζιῳ ὁθμηνόπςξ 

ἀπέζηδξ, ηαὶ πμθζηείακ ἔγδζαξ ἰζάββεθμκ· ὅεεκ πνὸξ μὐνάκζμκ, 

ιεηεηέεδξ κοιθῶκα, ἄζαεζημκ ηδνήζαζα, ηὴκ θαιπάδα ζμο Μῆηεν· 

ἀθθ’ ἐηδοζώπεζ πάκημηε Φνζζηόκ, ὦ Ἰζζδώνα, ὑπὲν ηῶκ ηζιώκηςκ 

ζε. 

Πξνθείκελνλ 

Ὑπνκέλσλ ὑπέκεηλα ηὸλ Κύξηνλ, θαὶ πξνζέζρε κνη θαὶ 

εἰζήθνπζε ηῆο θσλῆο ηῆο δεήζεώο κνπ. 

ηηρ. Καὶ ἔζηεζελ ἐπὶ πέηξαλ ηνὺο πόδαο κνπ θαὶ θαηεύζπλε ηὰ 

δηαβήκαηά κνπ 

Δπαγγέιηνλ. Ἒθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (θεθ. θε´. 1- 13). 

Δἶπεκ ὁ Κύνζμξ ηὴκ πανααμθὴκ ηαύηδκ· Ὡιμζώεδ ἡ Βαζζθεία ηῶκ 

μὐνακῶκ δέηα πανεέκμζξ….. 

Γόμα.Ταῖξ ηῆξ Σῆξ Ὁζίαξ, πνεζαείαζξ ᾿Δθεῆιμκ, ἐλάθεζρμκ ηὰ 

πθήεδ, ηῶκ ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 
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Καὶ λῦλ.Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο, πνεζαείαζξ ᾿Δθεῆιμκ, ἐλάθεζρμκ ηὰ 

πθήεδ, ηῶκ ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

ηίρ. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Ὅθδκ ηὴκ ηανδίακ ζμο, ἐκ ιεβαθόθνμκζ βκώιῃ, ηαὶ ροπῇ εεόθνμκζ, 

ηαὶ πάζῃ πνδζηόηδηα ηαὶ ζηεῤῥόηδηζ, ηὴκ πζηνὰκ ηάηςζζκ, ηὰξ 

ηαηαθνμκήζεζξ, ηὰ ὀκείδδ ηαὶ ηὰ ζηώιιαηα, ἅ ζμζ ἐπήβαβμκ, Μῆηεν 

ιὴ εἰδοῖαζ ὃ πνάηημοζζκ, αἱ ιεηὰ ζμῦ ιμκάγμοζαζ, ὑπὸ ημῦ αεθίαν 

ηζκμύιεκαζ· ὅεεκ ὡξ ἀδάιαξ, ηὰ πάκηα ὑπμζηάζα ηανηενῶξ, πάζαξ 

ἐκ ηέθεζ ηαηέπθδλαξ, ημῖξ ἐκ ζμὶ πανίζιαζζ. 

                                 ᾨδὴ δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ. 

Ὥζπεν ζημθὴκ ἁβίακ Μῆηεν, πενζθένμοζα ηὰ ῥάηδ ηῇ ζανηί ζμο 

ἀθεανζίαξ θαιπνόκ, πζηῶκα ἠιθζάζς, ηαὶ Νύιθδ ὤθεδξ ἄιςιμξ, 

Ἰζζδώνα ημῦ Σςηῆνμξ. 

Ῥήιαζζ ηῶκ ζοκαζημοζῶκ ζμζ, ἐκ ἁπθόηδηζ δζαημκμῦζα Μῆηεν, 

ὑπδνέηεζξ ἀεί, πνμεύιςξ Ἰζζδώνα, ηαῖξ εὐηεθέζζ πνάλεζ, ηῆξ Μμκῆξ 

ζμο εεμθνόκςξ. 

Ἄκς ηὸκ κμῦκ ηαὶ ηὴκ ηανδίακ, πνὸξ ηὸ ἄπνακημκ ημῦ Φνζζημῦ 

ἔπμοζα ηάθθμξ, ἐκ ῥαηίῳ ηὴκ ζήκ, ηαθύπηεζξ ζεπηὴκ ηάνακ, ὠξ εείῳ 

δζαδήιαηζ, Ἰζζδώνα ιαηανία. 

                                              Θενηνθίνλ. 
Γέβμκαξ βέθςξ ηῷ αεθίαν, ημῖξ εεθήιαζζκ αὐημῦ ηαεοπαημύςκ, ἀθθ’ 

ὦ Κόνδ ἁβκή, ἐθπὶξ ἀπδθπζζιέκςκ, ηῆξ ημύημο ιε ἀπάθθαλμκ, ηαὶ 

ιακίαξ ηαὶ αἰζπύκδξ. 

                                    ᾨδὴ ε΄. Σὸλ ἐλ ὄξεη. 

βηναηείᾳ κεηνώζαζα ηὴκ ζάνηα, ηῆξ ἀθήηημο γςῆξ ἐδείπεδξ 

ηθδνμκόιμξ, ζὺκ ηαῖξ Ὁζίαζξ Μῆηεν πάζαζξ ράθθμοζα· ηὸκ Κύνζμκ 

ὑικεῖηε ηαὶ ὑπενορμῦηε, εἰξ πάκηαξ ημὺξ αἰῶκαξ. 

Ῥείενμζξ εείςκ δαηνύςκ ἀνδεοεεῖζα, ἀθεανζίαξ ηανπμὺξ 

ἐλήκεδζαξ πθμοζίμοξ, δζ’ ὧκ ἐηηνέθεζξ Μῆηεν ηὴκ δζάκμζακ, ηῶκ 

ὑικμθμβμῦκηςκ, ηῆξ ζῆξ πμθζηείαξ, ηὰξ ἐκανέημοξ πνάλεζξ. 
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Ἀκςηένακ πμθθῷκ πθεῖόκ ζε Μῆηεν, Πζηδνμὺι ὁ ζμθόξ, ηῶκ 

ζοιιμκαζηνζῶκ ζμο, ηὴκ πνόηενμκ θακεάκμοζακ ημὺξ ἅπακηαξ, 

παίνςκ ὠιμθόβεζ, ηαὶ Φνζζηὸκ ἀκύικεζ, ηὸκ ζὲ ἐκζζποηόηα. 

                                         Θενηνθίνλ. 
Σοκηνζαεὶξ ηαῖξ ἀιέηνμζξ πθδιιεθείαζξ, ηαηαθεύβς ηῇ Σῇ Πανεέκε 

πνμζηαζία· εενάπεοζόκ ιμζ δέμιαζ ηὸκ ηάθακα, ηαὶ ηῆξ ιεηακμίαξ, 

ηαηαύβαζμκ ηῷ θέββεζ, ηὴκ γμθενὰκ ροπήκ ιμο. 

                                 ᾨδὴ ζ΄. Ἐμέζηε ἐπὶ ηνύηῳ. 
Ἰθύμξ θοηνςεεῖζα ηὴκ ηῶκ θεανηῶκ, ηαὶ θζπμῦζα ηὸκ ηόζιμκ ηὸκ 

πνόζηαζνμκ, ιεηὰ πανᾶξ, πνὸξ ὑπενημζιίμοξ δζαιμκάξ, ηαὶ πνὸξ 

γςὴκ ἀΐδζμκ, Μῆηεν ιεηεηέεδξ πανιμκζηῶξ, ιὴ δζαθίπῃξ 

ικδιμκεύμοζα. 

Μμκὰξ ηαηαααθμῦζα θςημεζδεῖξ, ηαὶ ηῆξ δόλδξ ηοπμῦζα ηῆξ 

ηνείηημκμξ, ηνακῶξ ὁνᾶξ, Μῆηεν ημῦ Νοιθίμο Ἰδζμῦ, ηῆκ εέακ ηὴκ 

ὑπένθαιπνμκ, ηαὶ ηὴκ ἀηαηάθδπημκ ηαθθμκήκ, ἧξ πνώδκ ηὰξ 

ἐιθάζεζξ, ἐηέηηδζμ ἐκ αίῳ, ὡξ ἐκ ἐζόπηνῳ ηαζ αἰκίβιαηζ. 

Ὁζίςξ δζακύζαζα ηὴκ γςήκ, ηαὶ ηαθῶξ ηὸκ Φνζζηὸκ εεναπεύζαζα, 

ἀζηδηζηῶξ, μἷάπεν εενάπαζκα κμοκεπήξ, αὐημῦ ἀλζμεαύιαζηε, 

εἴθδθαξ ηαιάηςκ ζμο ηὸκ ιζζεόκ, ὦ πνέζαεοε Ὁζία, ζὺκ Πζηδνμὺι 

ηῷ εείῳ, ἡιᾶξ ζςεῆκαζ ημὺξ ηζιῶκηάξ ζε. 

                                          Θενηνθίνλ. 
Ὑπείηςκ ηαε’ ἑηάζηδκ ηῷ δοζιεκεῖ, ἐηηεθῶκ ηῆξ ζανηὸξ ηὰ 

εεθήιαηα, ἄθνμκζ κῷ, ὅθμξ ἐδμοθώεδκ ηαῖξ ἡδμκαῖξ, ηαὶ ηῷ πονὶ 

ὑπόηεζιαζ, δίηδξ αἰςκίμο ηαὶ θμαενᾶξ, ἀθθ’ ὦ Θεμβεκκῆημν, ζῶζόκ 

ιε παν’ ἐθπίδα, ηῶκ πνμζθοβόκηα ηῷ ἐθέεζ 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. 

Καὶ ηὰ παξόληα Μεγαιπλάξηα, 
Φαίνμοζαζ ἠβώκζζαζ ηανηενῶξ, Μῆηεν Ἰζζδώνα, ἐκ ἀζηήζεζ 

εεμθζθεῖ· ὅεεκ ηῆξ ἀθήηημο, ηοπμῦζα εὐθνμζύκδξ, ὑπὲν ἡιῶκ 

δοζώπεζ, ηῶκ εὐθδιμύκηςκ ζε. 



[14] 

 

Σμῦ ἡ ὑπὲν ἄκενςπμκ αζμηή, ἐλέπθδλεκ κόαξ, ηαὶ δαζιόκςκ ημὺξ 

γμθενμύξ, πῶξ βοικὴ Ὁζία, ηαὶ ἔλδζπμκ ηὸκ ηνόπμκ, θαεὼκ 

ἐπμθζηεύζς· δζὸ ηζιῶιέκ ζε. 

Ἄζηνμκ ἐκ ἐνήιῳ εεῖμκ θαιπνόκ, ἐκ Μμκαζηδνίῳ, δζαθάιπμοζα 

ἀζηδηζηῶξ· ὅεεκ ηαὶ ζημθίγεζξ, Φνζζημῦ ηὴκ ηηθδζίακ, εεόθνςκ 

Ἰζζδώνα, ημῖξ ζμῖξ παθαίζιαζζ. 

Κάθθμξ εὐζεαείαξ ὑπενθενέξ, Ὁζία Ἰζζδώνα, ἐκ ιςνίᾳ 

ηανπμθμνεῖξ, πνὸξ εεμβκςζίαξ, ηὴκ ηαθθμκὴκ ἰεύκεζξ, ἀζηδηζηὴκ 

πμνείακ, ιεε’ ἧξ ηζιῶιέκ ζε. 

Ἀδμύθςημκ ζώγμοζα ηὴκ ροπήκ, ἐδμύθςζαξ Μῆηεν, δζ’ ἀβώκςκ ηὸκ 

δοζιεκῆ, ηαὶ ηῆξ ἐθεοεέναξ, Σζὼκ πμθίηδξ ὤθεδξ, ἐκ ἡ ὦ Ἰζζδώνα, 

ἡιῶκ ικδιόκεοε. 

Πκεύιαημξ Ἁβίμο ηαῖξ ἀζηναπαῖξ, ὅθδ ηαθὴ ὤθεδξ, ὅθδ ἄιςιμξ ηῷ 

Φνζζηῷ, Μῆηεν Ἰζζδώνα, ὑπενθοέζζκ πόκμζξ, ὧκ θαίδνοκμκ ηῇ 

δόλῃ, ημὺξ ζὲ βεναίνμκηαξ. 

Ἔπμκηεξ ἐλάνπμοζακ ζὲ ζεπηή, Μῆηεν Ἰζζδώνα, ζὺκ ηῷ πάκο ηαὶ 

εαοιαζηῷ, Πζηδνμὺι ηῶ εείῳ, ηεθμῦιέκ ζμο ηὴκ ικήιδκ, αἰημῦκηεξ 

θοηνςεῆκαζ, πάζδξ ηαηώζεςξ. 

Τίξ ζμο ηῆξ ἀζηήζεςξ ηὸ ζηεῤῥόκ, ηαὶ ηῆξ ιεηακμίαξ ἀκοικήζεζ ηὸ 

ηανηενόκ, ζὺ βὰν Ἰζζδώνα, ὑπενθοέζζ πόκμζξ, ηὸκ παθαικαῖμκ ὄθζκ, 

ηαηεηναοιάηζζαξ. 

Φαίνμζξ ηῆξ Μμκῆξ ζμο εεῖμξ αθαζηόξ, παίνμζξ ἡ γδθώζαζα ηὴκ 

ιςνίακ δζὰ Φνζζηόκ· δζὸ ηαὶ ἐδμλάζεδξ, κῦκ παν’ Αὐημῦ ἀλίςξ, 

εεόθνμκ Ἰζζδώνα· ὅεεκ ηζιῶιέκ ζε. 

Φαίνμζξ Ἰζζδώνα πακεοηθεήξ, ηαπεζκμθνμζύκδξ ηαηαβώβζμκ ἱενόκ, 

ζὺ βὰν ημῦ αεθίαν, ηὰξ ἐκεδναξ θοβμῦζα, ὑπὲν ἡιῶκ πνεζαεύεζξ, 

ἀεζιαηάνζζηε. 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ ἡ 

δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ 

εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 
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Σὸ Σξηζάγηνλ… 

 

θαί ηά Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

θέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βάν ἀπμθμβίαξ 

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

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ. 

Γόμα.Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί Σμί βάν πεπμίεαιεκ. Μή ὀνβζζεῆξ 

ἡιῖκ ζθόδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἡιῶκ. Ἀθθ’ ἐπίαθερμκ ηαί 

κῦκ ὡξ εὔζπθαπκμξ ηαί θύηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηῶκ ἐπενῶκ ἡιῶκ. Σύ βάν 

εἶ Θεόξ ἡιῶκ ηαί ἡιεῖξ θαόξ Σμο, πάκηεξ ἔνβα πεζνῶκ Σμο ηαί ηό 

ὄκμιά Σμο ἐπζηεηθήιεεα. 

Καί λῦλ.Τῆξ εὐζπθαπκίαξ ηήκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκδ 

Θεμηόηε, ἐθπίγμκηεξ εἰξ Σέ ιή ἀζημπήζμιεκ, ῥοζεείδιεκ δζά Σμῦ 

ηῶκ πενζζηάζεςκ· Σύ βάν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ ηῶκ Φνζζηζακῶκ. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 
Πάκηαξ, ἡιᾶξ μἴηηεζνμκ ζεική, Μῆηεν Ἰζζδώνα εεόθνμκ, 

πνμζπεθεοβόηαξ ἐκ ζμί, ηαὶ ζμῦ ηὴκ ἀκηίθδρζκ ἐπζγδημῦκηαξ 

εενιῶξ, ζοιπνέζαζκ πνμαάθθμκηεξ, Πζηδνμὺι ηὸκ εεῖμκ, ηὸκ 

ἀεζιαηάνζζημκ, ιεε μὗ ἱηέηεοε, θύζζκ ηῶκ πηαζζιάηςκ δμεῆκαζ, ηαὶ 

ηῆξ μὐνακῶκ Βαζζθείαξ, ηαηαλζςεῆκαζ ημὺξ ὑικμῦκηάξ ζε. 

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. 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

 


