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21 ΜΑΪΟΥ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίσλ 

Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

Χαικόο ξκβ΄ (142) 

Κφνζε, εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ ιμο,  

 

Θευξ Κφνζμξ, ηαί ἐπέθακεκ ἠιίκ, εὐθμβδιέκμξ ὁ ἐνπυιεκμξ ἐκ 

ὀκυιαηζ Κονίμο.(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Σμφξ νεμδυλςκ ααζζθέςκ πνμζηάηαξ, μἱ ζοκεπυιεκμζ δεζκμῖξ 

ἀκοπμίζημζξ, ἐηθζπανμῦκηεξ ηνάλςιεκ ἐη αάεμοξ ροπῆξ∙ 

Κςκζηακηίκε ιέβζζηε, ηαί εεμθνμκ θέκδ, θζηαῖξ ὑιῶκ, Θεμζηεπημζ, 

πάζδξ νφζαζεε αθάαδξ, ηαί ἐη δεζκῶκ θοηνχζαζεε ἠιᾶξ, ὡξ 

πνεζαεοηαί ἀεί ἠιῶκ εενιμηαημζ. 

 

Δυλα Παηνί ηαί Τἱῶ ηαί Ἁβίς Πκεφιαηζ. 

Καί κῦκ ηαί ἀεί ηαί εἰξ ημφξ αἰχκαξ ηῶκ αἰχκςκ. Ἀιήκ. 

 

Ἦρνο δ΄ .Ὁ ὑςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ 

Σή Θεμηυης ἐηηεκῶξ κῦκ πνμζδνάιςιεκ, ἁιανηςθμί ηαί ηαπεζκμί 

ηαί πνμζπέζςιεκ ἐκ ιεηάκμζα ηνάγμκηεξ ἐη αάεμοξ ροπῆξ. 

Δέζπμζκα αμήεδζμκ, ἐθ’ ἠιίκ ζπθαβπκζζεεῖζα, ζπεῦζμκ 

ἀπμθθφιεεα ὑπυ πθήεμοξ πηαζζιάηςκ, ιή ἀπμζηνέρεζξ ζμφξ 

δμφθμοξ ηεκμφξ. έ βάν ηαί ιυκδκ ἐθπίδα ηεηηήιεεα. 

 

Χαικόο λ΄ (50) 

Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο,  
 

Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 

Κφνζέ ηδξ δυλδξ ηαί Βαζζθεῦ, ηῆξ ηονζεομφζδξ, ἀζεεκείαξ ιέ 

παθεπῆξ, ηῶκ ζεπηῶκ Ἀκάηηςκ ἰηεζίαζξ, ηυκ ζυκ ἱηέηδκ 

εὐζπθάβπκςξ ἁπάθθαλμκ. 
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Ὡξ ὄκηςξ ἐβέκμο ζφ ἐναζηήξ, Κςκζηακηίκε ιέβα, ααζζθείαξ ηῶκ 

μὐνακῶκ, μὕης ηυκ ζυκ δμῦθμκ ααζζθεφεζκ, ηαηά παεῶκ ηαί 

δαζιυκςκ ἀλίςζμκ. 

 

Νμυξ ιμο ηυ ζηυημξ ηαῖξ ζαῖξ εὐπαῖξ, θέκδ εεμθνμκ, 

ηαηαθάιπνοκμκ ηαῖξ θαζδναῖξ, ἄξ ἀπμθαιαάκεζξ ἀεκκάςξ, εεανπζηᾶξ 

μὐνακίαξ θαιπνυηδηαξ. 

 

Θενηνθίνλ 

φ ὄκηςξ ηῆξ εείαξ ἀκαημθῆξ, ὑπάνπμοζα Πφθδ, πφθαξ ἀκμζλυκ ιμί 

Ἁβκή, ιεηακμίαξ ἀθδεμῦξ ηαί ἐη ποθῶκ ιέ, ηῆξ ἁιανηίαξ θζηαίξ ζμο 

ἑλάνπαζμκ. 

 

Ὠδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο 

Σοπεῖκ ζπεφζαξ ἐκεέςκ, ἀκηαιμζαῶκ, Πάκζεπηε, πθάκδκ ζφ 

ηαηέθζπεξ ηαί ζηυημξ παηνμπανάδμημκ? ηαιέ μὔκ δέμιαζ, 

δαζιμκζηῆξ ζαῖξ πνεζαείαζξ, πθάκδξ ζημηζγμφζδξ ιμο ηυκ κμῦκ 

ἁπάθθαλμκ. 

 

Ἀπυ πάζδξ ἀκάβηδξ, ηαί ηῶκ δεζκῶκ θφηνςζαζ, ἅπακηάξ ημοξ πίζηεζ 

θέκδ, ζμί ηαηαθεφβμκηαξ, ηαῖξ ἰηεζίαζξ ζμο, ηονυξ ηυκ ηεπεέκηα 

ἀθνάζηςξ, ηαί ζηαονυκ ηαί εάκαημκ, ηαεοπμιείκακηα. 

 

Ναυκ εεῖμκ, θέκδ, ἐκ ηή ζῶκ ηηίζαζα, ηαί ηυ ἀνναβέξ πνζζηζακῶκ, 

εεῖμκ ηνυπαζμκ, ζφ θακενχζαζα, ὑπέν ἠιῶκ ἐηδοζχπεζ, ἄπναβδ ηαί 

ἄηνεπημκ, ηήκ πίζηζκ ηδνήζαζεαζ. 

 

Θενηνθίνλ 

Συκ αοεῶ ἁιανηίαξ, δζδκεηῶκ ηείιεκμκ, δμῦθυκ ζμο Πανεέκε, ὡξ 

εὔζπθαβπκμξ, ζφ ἐλέβεζνμκ∙ ζῶζμκ ιέ μἴηηεζνμκ. φ βάν θζιήκ ηῶκ 

ἐκ γάθδ, ηαί ηῶκ πεπηςηυηςκ, εεία ἀκηίθδρζξ. 

 

 

Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε 

Ἱθαζιυκ ηαί ζοβπχνδζζκ, ηυκ παιααζζθέα Θευκ ἱηέηεοε, ηῶκ 

πηαζζιάηςκ ιμί δςνήζαζεαζ, Κςκζηακηίκε Μέδςκ ἅβζςηαηε. 
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Νῦκ ἀκάηηςκ ηυ ηαφπδια, εεῖε Κςκζηακηῖκε, θςηί πανίζηαζαζ, ηῆξ 

Σνζάδμξ ηάξ ροπᾶξ ἠιῶκ, ηαηαθάιπςκ εείαζξ ἰηεζίαζξ ζμο. 

 

Ὄκηςξ Μέδςκ παιπυεδηε, ζφ ηῶκ νεμδυλςκ εἰ ηυ ηναηαίςια, 

ηῶκ πηςπῶκ ιέβαξ ὑπένιαπμξ, ηαί ηῶκ αἰπιαθχηςκ ἡ ἀκαννοζζξ. 

 

 

 

Θενηνθίνλ 

Νῦκ ροπήκ ιμο Πακάπνακηε, ηήκ ἐζημηζζιέκδκ ημῖξ παναπηχιαζζ, 

ὡξ Θευκ ζανηί ηοήζαζα, θςηί μὐνακίς ηαηαθάιαηνοκμκ. 

 

Ὠδή ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο 

Ἔθααεξ, επηέ, ἐη Θεμῦ ζμθίακ ἄιεηνμκ, ηαί ημῦ μθμιῶκημξ ηήκ 

θνυκδζζκ? δζυ ζμθία θζηαίξ ζμο, εεία ιέ ηαηαβθάσζμκ. 

 

Λάιπνοκμκ ζημθήκ, ηῆξ ροπῆξ ιμο, Ἰζαπυζημθε, ἤκ παεῶκ ηδθίζζκ 

ἠιαφνςζα, ηαί εἰξ κοιθχκα, ημῦ Ὑρίζημο ιέ εἰζάβαβε. 

 

Ἔθενεξ εἰξ θῶξ, ηυκ ηνοπηυιεκμκ ἐκ ἔηεζζ, πθείζημζξ ημῦ ςηῆνμξ 

ηάθμκ ηυκ ἅβζμκ, ὄκ πνμζηοκῆζαζ, ὤ θέκδ ιέ ἀλίςζμκ. 

 

Θενηνθίνλ 

Νέθδ ηῶκ παεῶκ, ἀπμζυαδζμκ, Πακάπνακηε, ὡξ θςηυξ κεθέθδ 

ὑπάνπμοζα, ἐη ηῆξ ροπῆξ ιμο, ηαί ζή αἴβθδ ιέ ηαηαφβαζμκ. 

 

Ὠδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ 

Ἤενμζζαξ, Κςκζηακηίκε εεμθνμκ, ἐκ οκυδς ηυκ πμνυκ ηῶκ 

παηένςκ, ηαί δί’ αὐηῶκ ηάξ ηανδίαξ ἁπάκηςκ, πίζηεςξ εείαξ, ημῖξ 

κυιμζξ ἐζηήνζλαξ∙ ἀλίςζμκ μὔκ ηαί ἠιᾶξ, ημῦ θοθάηηεζκ ηήκ πίζηζκ 

ἀιυθοκημκ. 

 

Νμῦκ ζμο, εεμθνμκ, εἰξ ηυκ Πθάζηδκ ζηδνίλαξ, ηυκ ημῖξ πάζζ 

πανέπμκηα ηυκ αίμκ, εἰδςθζηήξ ηαί ιαηαίμο ενδζηείαξ, 

ἀπεζημνάηζζαξ ὅθςξ ζεαάζιαηα∙ εὔπμο δέ ηαί ὑπέν ἠιῶκ, ἀηθζκεῖξ 

ἐκ ηή πίζηεζ θοθάηηεζεαζ. 

 

Ἄθεμνμκ πμθζηείακ πμεμῦζα, ηήκ εεμζδμημκ ἠζπάζεδξ ενδζηείακ∙ 

ηῷ Βαζζθεῖ δέκ ηῶκ αἰχκςκ, θέκδ, ὑπμηαπεεῖζα πμνεφεζξ αἰχκζα, 

πνεζαεφμοζα ὑπέν ἠιῶκ, ηῶκ πζζηῶξ ἐηηεθμφκηςκ ηήκ ικήιδκ ζμο. 
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Θενηνθίνλ 

Νήπεηαζ, πακαηήναηε Κυνδ, ἡ πακάεθζμξ ροπή ιμο ηαηίαζξ∙ δζυ 

θμοηνῶ ιεηακμίαξ ηεθείαξ, ηαί ημῖξ ηνμοκμῖξ ηῶκ δαηνφςκ 

ηαεάνζζμκ∙ ηαί ζῶζμκ ιέ ηυκ δοζηοπῆ, ἐπί ζέ ἀδζζηάηηςξ 

πνμζηνέπμκηα. 

 

η εθίρεςκ ηαί ἐη πακημίςκ ηζκδφκςκ ηαί κυζςκ, Ἰζαπυζημθμζ 

εεῖμζ, νφζαζεε ἠιᾶξ ημφξ πζζηῶξ, βεναίνμκηεξ, θζηαῖξ ὑιῶκ πνυξ 

Θευκ ηαῖξ ἐκεένιμζξ. 

 

πζαθερμκ, ἐκ εὐιεκεία, πακφικδηε Θεμηυηε, ἐπί ηήκ ἐιήκ παθεπήκ 

ημο ζχιαημξ ηάηςζζκ, ηαί ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηυ ἄθβμξ. 

 

Δἴηα ηό Κνληάθηνλ. Ἦρνο γ΄. 

Κςκζηακηῖκμξ ζήιενμκ, ζφκ ηή ιδηνί ηή θέκδ, ηυκ ηαονυκ 

ἐιθαίκμοζζ, ηυ πακζεαάζιζμκ Ξφθμκ, πάκηςκ ιέκ ηῶκ Ἰμοδαίςκ, 

αἰζπφκδκ ὄκηα, ὅπθμκ δέ, πζζηῶκ ἀκάηηςκ ηαη’ ἐκακηίςκ∙ δί’ ἠιᾶξ 

βάν ἀκεδείπεδ, ζδιεῖμκ ιέβα, ηαί ἐκ πμθέιμζξ θνζηηυκ. 

 

Καί εὐεφξ ηυ Πνμηείιεκμκ. Ἦπμξ δ΄. 

Ὕρςζα ἐηθεηηυκ ἐη ημῦ θαμῦ ιμο ἐκ ἐθαίς ἁβίς ιμο ἔπνζζα αὐηυκ. 

ηίπμξ: Ὑπέηαλε θαμφξ ἠιίκ ηαί ἔεκδ ὑπυ ημφξ πυδαξ ἠιῶκ. 

 

Δὐαγγειίνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (ἰζη΄ 13-19) 

Σῷ ηαζνῶ ἐηείκς, ἐθεῶκ ὁ Ἰδζμῦξ εἰξ ηά ιένδ Καζζανείαξ ηῆξ 

Φζθίππμο, ἠνχηα ημφξ ιαεδηᾶξ αὐημῦ θέβςκ∙ Σίκα ιέ θέβμοζζκ μἱ 

ἄκενςπμζ εἶκαζ ηυκ Τἱυκ ημῦ ἀκενχπμο; Οἱ δέ εἶπμκ∙ Οἱ ιέκ 

Ἰςάκκδκ ηυκ Βαπηζζηήκ, ἄθθμζ δέ Ἠθίακ∙ ἕηενμζ δέ Ἱενειίακ, ἤ ἕκα 

ηῶκ Πνμθδηῶκ. Λέβεζ αὐημῖξ∙ Ὑιεῖξ δέ ηίκα ιέ θέβεηε εἶκαζ; 

Ἀπμηνζεεῖξ δέ ίιςκ Πέηνμξ, εἶπε∙ φ εἰ ὁ Υνζζηυξ, ὁ Τἱυξ ημῦ 

Θεμῦ ημῦ γῶκημξ. 

Καί ἀπμηνζεεῖξ ὁ Ἰδζμῦξ, εἶπεκ αὐηῶ∙ Μαηάνζμξ εἰ, ίιςκ αάν 

Ἰςκά, ὅηζ ζάνλ ηαί αἷια μὐη ἀπεηάθορε ζμί, ἀθθ’ ὁ Παηήν ιμο ὁ ἐκ 

ημῖξ μὐνακμῖξ. Καβῶ δέ ζμί θέβς, ὅηζ ζφ εἰ Πέηνμξ, ηαί ἐπί ηαφηδ ηή 

πέηνα μἰημδμιήζς ιμο ηήκ ηηθδζίακ, ηαί πφθαζ ἅδμο μὐ 

ηαηζζπφζμοζζκ αὐηῆξ∙ ηαί δχζς ζμί ηάξ ηθεῖξ ηῆξ ααζζθείαξ ηῶκ 

μὐνακῶκ ηαί ὅ ἐάκ δήζδξ ἐπί ηῆξ βήξ, ἔζηαζ δεδειέκμκ ἐκ ημῖξ 

μὐνακμῖξ, ηαί ὅ ἐάκ θφζδξ ἐπί ηῆξ βήξ, ἔζηαζ θεθοιέκμκ ἐκ ημῖξ 

μὐνακμῖξ. 
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Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

 

Σαῖξ ηῶκ Θεμζηέπηςκ πνεζαείαζξ, θεῆιμκ, ἑλάθεζρμκ ηά πθήεδ, 

ηῶκ ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

 

Σαῖξ ηῆξ Θεμηυημο πνεζαείαζξ, θεῆιμκ, ἑλάθεζρμκ ηά πθήεδ, ηῶκ 

ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

 

ηίπμξ: θεῆιμκ, ἐθέδζμκ ιέ ὁ Θευξ ηαηά ηυ ιέβα ἔθευξ ζμο ηαί 

ηαηά ηυ πθῆεμξ ηῶκ μἰηηζνιῶκ ζμο ἑλάθεζρμκ ηυ ἀκυιδιά ιμο. 

 

Ἦρνο πι. Β΄. Μεηαβνιή ηῶλ ζιηβνκέλσλ 

Μεηααμθή ηῶκ αἰπιαθχηςκ, ἀκυνεςζζκ ηῶκ πεπηςηυηςκ 

ὑπάνπμκηεξ, Βαζζθεῖξ εεμθυνμζ, ζχζαηε Πυθζκ ηαί θαυκ, ηῶκ 

πμθειμοιέκςκ μἱ πνμζηᾶηαζ, ηαί ἀκμνεςηαί ηονακκμοιέκςκ, ηαῖξ 

εείαζξ ἠιῶκ ἐκηεφλεζζ. 

 

Ὠδή δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ 

Ἄκαλ, ηυ ηθέμξ ἀκεδείπεδξ, ηῶκ ἀκάηηςκ ζηδκχιαηα δ’ ἀββέθςκ, 

ηαημίηςκ ηῶκ πζζηῶξ, ἠιῶκ ζέ ἀκοικμφκηςκ, ηυ ημζιζηυκ 

ηθοδχκζμκ, ηαηαπνάτκμκ θζηαίξ ζμο. 

 

Κφνζμξ ζηέθακμκ, ὤ ἄκαλ, ἀπμκέιεζ ζμί βεκκαίςξ ηαεεθυκηζ, ηῶκ 

εἰδχθςκ αςιμφξ, ηαί πάκηαξ ημφξ ἀκενχπμοξ, εἰξ πίζηζκ 

ὁδδβήζακηζ, ηήκ ὀνεήκ ηαί πακαβίακ. 

 

Σίξ δζδβήζεηαζ, θέκδ, μὖξ ὑπέζηδξ εεμθζθεῖξ ἀβχκαξ, ὑπέν 

πίζηεςξ, ἤκ ἠβάπδζαξ, ἐκ ηαφηδ μὔκ ζηενέςζμκ, ζαῖξ θζηαῖξ ημφξ 

ζμφξ μἰηέηαξ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ἄπνακηε Κυνδ, ἁιανηάκςκ, ηαί δμοθμφιεκμξ ἀηυπμζξ ζοκδεείαζξ, 

ηή ζεπηή ζμο ἀεί, πνμζηνέπς ζοιπαεεία, ἀπδθπζζιέκμκ ζῶζμκ ιέ, 

ιαηνζηαίξ ζμο ἰηεζίαζξ. 
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Ὠδή ἅ΄. Τόλ Βαζηιέα 

μί Κςκζηακηίκε, ηαηαθεφβςκ ὁ ηάθαξ, ἀκαημφθζζζκ ἀπμθααεῖκ 

ἐθπίγς, ηῶκ ηαηῶκ ὧκ πάζπς, ηαῖξ εείαζξ ζμο πνεζαείαζξ. 

 

Γναπημφξ ημοξ ὕικμοξ, εὐθααῶξ ζμί πνμζθένς, ἱηεηεφςκ, ὤ ἄκαλ, 

ὅπςξ ζχζαξ, ἐη ηῶκ ἐκμπθμφκηςκ, ἐπενῶκ ιέ ζαῖξ πνεζαείαζξ. 

 

Εὐζεαμθνυκςξ, μἱ θζθέμνημζ δεῦηε, πνμζπεθάζςιεκ θέκδ ηά εεία, 

ὅπςξ κμζδιάηςκ, νοζεῶιεκ ηαί ηζκδφκςκ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ρακίδα ζηάλμκ, εείαξ βκχζεςξ, Κυνδ, ἐη ηῶκ ἄκς ιμί ὡξ ηάλαξ 

ζμθίαξ, πμνδβυκ ηυκ εεῖμκ, ηαί θχηζζμκ ηυκ κμῦκ ιμο. 

 

Ὠδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ 

Ἁβίςξ ηήκ γςήκ ζμο, ηεθέζαξ, Κςκζηακηίκε, ζφκ ημῖξ ἁβίμζξ μἰηεῖκ 

ηαηδλίςζαζ, ὑπέν ἠιῶκ ἱηεηεφςκ, ηυκ Πακημηνάημνα. 

 

Ἰάιαηα πακημία, αθφγεζ ἡ εἰηχκ ζμο, ηαί ἀπεθαφκεζ ηονάκκςκ 

θνοάβιαηα, ὤ Κςκζηακηῖκε, δζυ ζέ πίζηεζ βεναίνμιεκ. 

 

Ρφζαζ ἐη ηζκδφκςκ, πάκηαξ, ὤ θέκδ, ημφξ ιεηά πίζηεςξ ζμί 

πνμζηνέπμκηαξ, ηαί ἐη ηῶκ κυζςκ ἁπάθθαλμκ, ηαῖξ πνεζαείαζξ ζμο. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὤ Θεμηυηε Κυνδ, πονυξ αἰςκίμο, ημφξ πνμζηοκμῦκηαξ ηυκ ηυημκ 

ζμο, θφηνςζαζ. φ βάν ἠιῶκ εἰ πνμζηάηζξ, ηῶκ ἀκοικμφκηςκ ζέ. 

 

Ἄλζμκ ἐζηίκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ ζέ ηήκ Θεμηυημκ, ηήκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαί πακαιχιδημκ ηαί ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἠιῶκ. Σήκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Υενμοαίι ηαί ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

εναθίι, ηήκ ἀδζαθευνςξ Θευκ Λυβμκ ηεημῦζακ ηήκ ὄκηςξ 

Θεμηυημκ ζέ ιεβαθφκμιεκ. 

 

 

Συκ ιέβακ Κςκζηακηῖκμκ ζφκ ηή ιδηνί, θέκδ ηή εεία, ημφξ 

πνμζηάηαξ ηῶκ εὐζεαῶκ, ηαί ἀζείζημοξ αάζεζξ, ηῆξ εὐζεαμῦξ 

ενδζηείαξ, εὐθήιςξ ηαη’ ἀλίακ ἀκεοθδιήζςιεκ. 
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Δχνδζαζ, εεμζηεπηε ααζζθεῦ, ημῖξ ικήιδκ ηεθμφζζ, ηήκ ἁβίακ ζμο 

ζαῖξ θζηαῖξ, ἄθεζζκ πηαζζιάηςκ, ηαί ηῶκ δεζκῶκ ηήκ θφζζκ, ὡξ ἔπςκ 

παννδζίακ πνυξ ηυκ θζθάκενςπμκ. 

 

νθακῶκ ὑπένιαπμκ ηαί πηςπῶκ, εδζαονυκ ζέ ιέβακ, ἀπμνμφκηςκ 

ηέ θνμκηζζηήκ, αἰπιαθχηςκ νφζηδκ, ηαί ηαπεζκῶκ πνμζηάηδκ, 

εἰδυηεξ ζέ ηζιῶιεκ, ὤ Ἰζαπυζημθε. 

 

Πθήνδξ βεκμιέκδ ἁβζαζιμῦ, θέκδ εεμθνμκ, ἰαιάηςκ αθφγεζε 

ηνμοκμφξ, δί’ ὧκ ἀπμπθφκεζξ, δοζχδεζξ ἀζεεκείαξ, ηῶκ ζέ 

ἀκεοθδιμφκηςκ, ηαῖξ ἰηεζίαζξ ζμο. 

 

Πάκηεξ ζέ ηζιῶιεκ πνεςζηζηῶξ, εεῖε Κςκζηακηῖκε, ὡξ ἀκάηηςκ 

εεμζεαῶκ, πνῶημκ ηαί ηνδπίδα, ηῆξ πίζηεςξ ηῆξ εείαξ, ζφκ ηή ιδηνί 

θέκδ, ὑικμῖξ βεναίνμκηεξ. 

 

Ἴθεςξ βεκμφ ιμί ηῷ ηαπεζκῶ, ὅηζ πθήκ ζμο ἄθθδκ, μὐ βζκχζης 

ηαηαθοβήκ, ὁ ἐκ ἁιανηίαζξ πακημίαζξ πεπθδζιέκμξ∙ ἐθέδζμκ ιέ 

ιυκδ, πνζζηζακῶκ ἡ ἐθπίξ. 

 

 

Πάζαζ ηςκ αββέθςκ αζ ζηναηζαί…. 

 

 

 

Τό Τξηζάγηνλ… 

 

 

 

 

Καί ηό Τξνπάξηνλ. Ἦρνο δ΄. 

Σμῦ ηαονμῦ ζμο ηυκ ηφπμκ, ἐκ μὐνακῶ εεαζάιεκμξ, ηαί ὡξ ὁ 

Παῦθμξ ηήκ ηθῆζζκ, μὐη ἐλ ἀκενχπςκ δελάιεκμξ, ὁ ἐκ ααζζθεφζζκ 

ἀπυζημθυξ ζμο, Κφνζε, ααζζθεφμοζακ πυθζκ, ηή πεζνί ζμο πανέεεημ, 

ἤκ πενίζςγε δζά πακηυξ ἐκ εἰνήκδ, πνεζαείαζξ ηῆξ Θεμηυημο, ιυκε 

θζθάκενςπε. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 
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Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζέ λεθξόλ… 

Δεῦηε ἀκοικήζςιεκ πζζημί, ημφξ ηῶκ εὐζεαῶκ ααζζθέςκ, πνμζηάηαξ 

δεῦηε θαζδνῶξ, ημφημοξ εὐθδιήζςιεκ, ἀκααμῶκηεξ αὐημῖξ∙ 

Κςκζηακηῖκε εεμζηεπηε, εεμθνμκ θέκδ, παφζαηε δευιεεα, ηαηῶκ 

ηήκ πνυμδμκ, εθίρεςκ πναΰκαηε ζάθμκ, ηαί ημῖξ αἰπιαθχημζξ ηήκ 

νφζζκ, ηαῖξ θζηαῖξ ἠιῶκ κῦκ πμνδβήζαηε. 

 

Δέζπμζκα πνμζδελαζ, ηάξ δεήζεζξ ηῶκ δμφθςκ ζμο, ηαί θφηνςζαζ 

ἠιᾶξ, ἀπυ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαί εθίρεςξ. 

 

Σήκ πάζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ ζέ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, θφθαλμκ 

ιέ ὑπυ ηήκ ζηέπδκ ζμο. 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


