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1 Ινπλίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΙΨΑΝΝΟΥ ηνῦ Γνκβνΐηνπ, Γξ.Φαξ. Μπνύζηα  
 

 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ 

Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο ηαί ηὸ Θεὸξ Κύνζμξ ιεηά ηῶκ ζηίπςκ 

αὐημῦ. Εἶηα ηά Τνμπάνζα.  

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Τὸκ Δμιαμΐηδκ ἀζηδηὴκ εὐζπδιόκςξ, ἐκ ημῖξ ἐζπάημζξ 

δζαθάιρακηα πνόκμζξ, ἀηηῖζζ ηαπεζκώζεςξ εὐπῆξ ζζςπῆξ, ἀπαεείαξ 

κήρεςξ ηαὶ γςῆξ ἰζαββέθμο, Ἰςάκκδκ ιέθρςιεκ Φνζζηὸκ ὑπὲν 

ἡιῶκ, ἐηδεπμιέκςκ ζὴκ εείακ ἀκηίθδρζκ. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε…. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

 

Ὁ Καλὼλ ηνῦ Ὁζίνπ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Ἰωάννη, σιωπᾶν καὶ 

νήυειν με ἀξίωσον. Χ.Μ. 

ᾨδὴ α΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Ἱθέςζαζ Κύνζμκ ηαὶ Θεόκ, ἡιῖκ Ἰςάκκδ, αἰημοιέκμζξ ζὴκ 

ἀνςβήκ, ἐκ πάζαζξ ημῦ αίμο ηνζηοιίαζξ, ηαὶ ζοιθμναῖξ ἀζηδηὰ 

πανζηώκοιε. 

 

Ὡνάσζια κέμκ Μμκῆξ Δμιαμῦξ, ζεπηὲ Ἰςάκκδ, ἐλςνάσζμκ 

ἀνεηαῖξ, ἡιᾶξ ηαὶ ζμθίᾳ ημὺξ ἐκ πίζηεζ, ηαῖξ ζαῖξ θζηαῖξ πνὸξ Θεὸκ 

ηαηαθεύβμκηαξ. 

 

Ἀλίςζμκ πόθμο ηοπεῖκ πανᾶξ, ημὺξ ζὲ ἀκοικμῦκηαξ, Ἰςάκκδ 

ὡξ κεαοβῶκ, Ὁζίςκ Παηένςκ θαιπδδόκα, αὐβαῖξ ζμθίαξ θςηίγμοζα 

πέναηα. 
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Θενηνθίνλ. 

Ναὲ ἀπεζνόηεοηηε Ἀβαεή, ἁβκείαξ Πανεέκε, Ἰςάκκμο εενιαῖξ 

θζηαῖξ, Ὁζίμο ἁβκμὺξ ἡιᾶξ ζοκηήνεζ, ημὺξ ἀηθζκῶξ Σε ἀεὶ 

ιεβαθύκμκηαξ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Νεοαβέζηαημκ ζέθαξ δζαβςβῆξ ζώθνμκμξ, Ἰςάκκδ δίςλμκ 

γόθμκ, ηῶκ πνμζζόκηςκ ζμζ, ὀδοκδνῶκ ζοιθμνῶκ, ηαὶ δοζεοιίαξ ηῇ 

ῥάαδῳ, πνμζηαζίαξ εείαξ ζμο, Πάηεν εεζόηαηε. 

 

Ἡ ημῦ Πκεύιαημξ πάνζξ ημῦ πακζεεκμῦξ ἔδεζλε, ζὲ θζθμζμθίαξ 

ἐκεέμο, ὄθαμκ πμθύηζιμκ, ηαὶ πανμπέα ζεπηόκ, ηῶκ εεσηῶκ 

δςνδιάηςκ, Ἰςάκκδ πάιθςημκ, κήρεςξ ιέθαενμκ. 

 

Σάνηα ηήηςκ ποηηεύςκ ηὸκ πμκδνὸκ δαίιμκα, κήθςκ 

ἀβνοπκῶκ ὑπμιέκςκ, ζηθδναβςβμύιεκμξ, ηαὶ παιεοκῶκ δαρζθῶξ, 

εἴθδθαξ πάνζκ εεόεεκ, Ἰςάκκδ ῥύεζεαζ, πάκηαξ ζηεκώζεςξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰςάκκμο πνεζαείαζξ ημῦ εεαοβμῦξ Δέζπμζκα, ηναύιαηα 

εενάπεοζμκ ηάπμξ, ηῶκ ἀθβδδόκςκ ιμο, ζανηίμο ηαὶ ηῆξ ροπῆξ, 

θανιάηῳ ηῆξ ιδηνζηῆξ Σμο, παῤῥδζίαξ Δέζπμζκα, πνὸξ ηὸκ 

Θεάκενςπμκ. 

 

Ἱηάκςζμκ, ἡιᾶξ κζηῆζαζ ηὸκ ἔπεζζημκ Ἰςάκκδ, Δμιαμΐηα ηῆξ 

ζζςπῆξ ηαὶ κήρεςξ ιάνβανμκ, Ἀββέθςκ ζοκέζηζε θςημθόνςκ. 

 

πίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Τὸκ πνόκμκ ηαθῶξ ἐλαβμνάζαζ Ὅζζε, πνμζηαίνμο γςῆξ 

ἀλίςζμκ ζμὺξ πνόζθοβαξ, Ἰςάκκδ πάκζμθε, μἰημκόιε πνόκμο ζμο 

ἄνζζηε, ὁ εέθςκ ημῦημκ ιόκμκ δαπακᾶκ, εὐπῇ ἀζζβήηῳ ηαὶ 

ζοββνάιιαζζ. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ὡξ κεόθςημκ πύνζεοια, πμθζηείαξ ζώθνμκμξ ἀκοικμῦκηέξ ζε, 

Ἰςάκκδ ηαηαθεύβμιεκ, ἐκ δεζκμῖξ ηῇ εείᾳ ιεζζηείᾳ ζμο. 

 

Πμζδιάηςκ πακεαύιαζηε, ζοββναθεὺξ βεκόιεκμξ εείᾳ πάνζηζ, 

Ἰςάκκδ ζαῖξ ἐκηεύλεζζ, δεῖλόκ ιε πανίηςκ ὄθαμκ πάκηζιμκ. 

 

Ἀζηδηὰ ἐκεεώηαηε, ὁ θζθῶκ ἀθάκεζακ δζαζώγμοζακ, Ἰςάκκδ 

ηὸκ ἱηέηδκ Σμο, ἀθακῶξ δζάβεζκ ηαηαλίςζμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νζηδηὰξ ημὺξ μἰηέηαξ Σμο, ἐκ ηαῖξ ιάπαζξ δεῖλμκ 

Θεμβεκκήηνζα, ηαη’ ἐπενμῦ ημῦ πακαθάζημνμξ, Κεπανζηςιέκδ 

Θεμκύιθεοηε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Κόπαζμκ παεῶκ, ζάθμκ ηῶκ ἀκεοθδιμῦκηώκ ζε, Ἰςάκκδ ηαὶ 

αμώκηςκ εὐθααῶξ· πμθζηείακ ηῶκ πνμζθύβςκ ζμο εἰνήκεοζμκ. 

 

Ἄζηνμκ ἀνεηῆξ, Ἰςάκκδ κεμθώηζζημκ, ἀπμδίςλμκ ηὴκ κύηηα 

ηῶκ παεῶκ, ζοιπαεείαξ ζμο ἀηηῖζζκ ὁζζώηαηε. 

 

Ἴζποζαξ ηαῖξ ζαῖξ, ηῶκ βμκάηςκ Πάηεν ηθίζεζζ, ενζαιαεῦζαζ 

ηὸκ ιζζόηαθμκ ἐπενόκ, μὗ ιακίαξ ἐηθοηνμύζες ημὺξ ἱηέηαξ ζμο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νεῦζμκ ηαῖξ ἡιῶκ, παναηθήζεζζ Μδηνόεεε, ηαηαπαύμοζα 

ζηζνηήιαηα ζανηόξ, ηὼκ ἀεὶ ιαηανζγόκηςκ Σε Πακηάκαζζα. 

 

 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἡβίαζαξ, ὀπεημῖξ ἱδνώηςκ ζμο, ὑπμηθίζεςκ ἐλ ἐδαθζαίςκ, ηῆξ 

ἀπενίηημο ζμο ηέθθδξ ηὴκ πεόκα, ἡζοπαζηὰ Ἰςάκκδ ὁ ῥεύιαζζ, ηῶκ 

πνεζαεζῶκ ζμο πνὸξ Θεόκ, ἁβζάγςκ γςὴκ ηῶκ ηζιώκηςκ ζε. 
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Φςηόθαιπνε, Ἰςάκκδ Ὅζζε, ὁ ιζζήζαξ πᾶζακ ἔκοθμκ ζπέζζκ, 

πανμοζζάγςκ ζαοηὸκ ὥζπεν ἔζπαημκ, ηῶ ἀπεμθόνςκ ζῷ θςηί, 

πνεζαεζῶκ ἴεοκόκ ιε πνὸξ εέςζζκ. 

 

πίαθερμκ, ἐθ’ ἡιᾶξ ηζιῶκηάξ ζε, Ἰςάκκδ Δμιαμΐηα ηαὶ 

ῥῦζαζ, ημὺξ ἀκοικμῦκηὰξ ζὴκ ἄιειπημκ ἄζηδζζκ, δζ’ ἧξ ηῶκ πάθαζ 

ἀζηδηῶκ, ἄνηζ πέθδκαξ Πάηεν ὁιόγδθμξ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Ἱθέςζαζ, Ἰςάκκμο Δέζπμζκα, ἱηεζίαζξ Σὸκ ὑπένθαιπνμκ 

Τόημκ, ἡιῖκ ημῖξ Σμῦ εαοιαζίςκ ηὸ πθῆεμξ, εἰξ ημὺξ αἰῶκαξ ηνακῶξ 

ιεβαθύκμοζζ, Φνζζηζακῶκ ηαηαθοβή, ηαὶ ηαπεῖα ἐκ δίκαζξ αμήεεζα. 

 

Ἱηάκςζμκ, ἡιᾶξ κζηῆζαζ ηὸκ ἔπεζζημκ Ἰςάκκδ, Δμιαμΐηα ηῆξ 

ζζςπῆξ ηαὶ κήρεςξ ιάνβανμκ, Ἀββέθςκ ζοκέζηζε θςημθόνςκ. 

 

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

ηῶκ ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ἁιανηζῶκ ἀπεμθόνμκ εεόζμθε, ὁ ἑαοηὸκ θμβζγόιεκμξ Ὅζζε, 

Δμιαμῦξ Ἰςάκκδ ηαθθώπζζια, ἁιανηζῶκ ἡιῶκ ῥύπμκ ἀπόπθοκμκ, 

εὐπῶκ ζμο πνὸξ Κύνζμκ κάιαζζ. 

Πξνθείκελνλ. Τίμιορ ἐναντίον Κςπίος ὁ θάνατορ τοῦ Ὁσίος 

Αὐτοῦ. 

Ση. Θαςμαστὸρ ὁ Θεὸρ ἐν τοῖρ Ἁγίοιρ Αὐτοῦ. 

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

Τῷ ηαζνῷ ἐηείκῳ, ἔζηδ ὁ Ἰδζμῦξ ἐπὶ ηόπμο πεδζκμῦ· ηαὶ ὄπθμξ 

πμθὺξ ιαεδηῶκ αὐημῦ ηαὶ πθῆεμξ πμθὺ ημῦ θαμῦ ἀπὸ πάζδξ ηῆξ 

Ἰμοδαίαξ ηαὶ Ἱενμοζαθήι ηαὶ ηῆξ παναθίμο Τύνμο ηαὶ Σζδῶκμξ, μἳ 

ἦθεμκ ἀημῦζαζ αὐημῦ ηαὶ ἰαεῆκαζ ἀπὸ ηῶκ κόζςκ αὐηῶκ· ηαὶ μἱ 

ὀπθμύιεκμζ ἀπὸ πκεοιάηςκ ἀηαεάνηςκ ηαὶ ἐεεναπεύμκημ. Καὶ πᾶξ 

ὁ ὄπθμξ ἐγήηεζ ἅπηεζεαζ αὐημῦ, ὅηζ δύκαιζξ παν’ αὐημῦ ἐλήνπεημ ηαὶ 

ἰᾶημ πάκηαξ. Καὶ αὐηόξ, ἐπάναξ ημὺξ ὀθεαθιμὺξ αὐημῦ εἰξ ημὺξ 

ιαεδηὰξ αὐημῦ, ἔθεβεκ· ιαηάνζμζ μἱ πηςπμί, ὅηζ ὑιεηένα ἐζηὶκ ἡ 

Βαζζθεία ημῦ Θεμῦ· ιαηάνζμζ μἱ πεζκῶκηεξ κῦκ, ὅηζ πμνηαζεήζεζεε· 



 

[5] 

 

ιαηάνζμζ μἱ ηθαίμκηεξ κῦκ, ὅηζ βεθάζεηε· ιαηάνζμί ἐζηε, ὅηακ 

ιζζήζςζζκ ὑιᾶξ μἱ ἄκενςπμζ, ηαὶ ὅηακ ἀθμνίζςζζκ ὑιᾶξ, ηαὶ 

ὀκεζδίζςζζκ, ηαὶ ἐηαάθςζζκ ηὸ ὄκμια ὑιῶκ ὡξ πμκδνόκ, ἕκεηα ημῦ 

Υἱμῦ ημῦ ἀκενώπμο. Φαίνεηε ἐκ ἐηείκῃ ηῇ ἡιένᾳ ηαὶ ζηζνηήζαηε· 

ἰδμὺ βὰν ὁ ιζζεὸξ ὑιῶκ πμθὺξ ἐκ ηῷ μὐνακῷ. 

 

Γόμα. Ταῖξ ημῦ Σμῦ Ὁζίμο... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο... 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. δ΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέησόν 

με, ὁ Θεόρ...Νήρεςξ δζάημζιε, ηῆξ ἡζοπίαξ ημζιῆημν, ζζςπῆξ 

ιονάθεζπηνμκ, πνμζεοπῆξ ζοκέηδδιε, ηαὶ ἀζηήζεςξ, ἀηναζθκμῦξ 

πνόαμθε, Πάηεν Ἰςάκκδ, Δμιαμΐηα θμβζώηαηε, ἡιῖκ ἱθέςζαζ, ζὲ ημῖξ 

εὐθααῶξ ιαηανίγμοζζ, Φνζζηὸκ ηὸκ πακεοΐθαημκ, ζοιπαεῆ ηαὶ ἄβακ 

μἰηηίνιμκα, ἵκα ηῆξ ἐκ πόθῳ, εὐηθείαξ ηῆξ ζὺκ ζμὶ ηαὶ πανιμκῆξ, 

ἀλζςεῶιεκ εεόζμθε, ἀζηδηῶκ ἀνπέηοπμκ.  

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Νζηδηὰξ ἐκ ηαῖξ ιάπαζξ ηαε’ ἡιένακ ημῦ αίμο ἡιῖκ ἀκάδεζλμκ, 

ημὺξ ζὲ ὑικμθμβμῦκηαξ, ἐηεύιςξ Ἰςάκκδ, Δμιαμΐηα πακόζζε, ὡξ 

κζηδηὴκ ἀηναζθκῆ, ηαηὰ ημῦ παθαικαίμο. 

 

Μύνῳ εείςκ εὐπῶκ ζμο ῥᾶκμκ ημὺξ πνμζζόκηαξ ζῇ εείᾳ 

πάνζηζ, ἀθάααζηνμκ εὐῶδεξ, εὐπῆξ παιαζημζηίαξ, ζζςπῆξ 

ηαηακύλεςξ, ηαὶ ἀπαεείαξ Μμκήκ, Δμιαμῦξ ὁ ηαεδδύκαξ. 

 

νβαζηήνζμκ εεῖμκ πνμζεοπῆξ Ἰςάκκδ ηαὶ ηαπεζκώζεςξ, 

ἀκάηημνμκ δοζώπεζ, Φνζζηὸκ ὑπὲν ηῶκ πίζηεζ, πνμζηνεπόκηςκ ζῇ 

πάνζηζ, ζεικείμο ημῦ Σεναθείι, ημῦ εείμο ημζιζόηδξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀεζπάνεεκε Μῆηεν Ἰςάκκμο πνεζαείαζξ ημῦ ηαπεζκόθνμκμξ, 

ἡζοπαζημῦ Σμῖξ δμύθμζξ, ὑπόδεζλμκ ηὴκ ηνίαμκ, ἀθδεμῦξ 

ηαπεζκώζεςξ, εεμηενπμῦξ ζζςπῆξ, εὐπῆξ ηαὶ ἀπαεείαξ. 
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ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ξέκςκ ἀβώκςκ, ημῖξ πμσημῖξ Ἰςάκκδ, ἐπμθεεὶξ λύθμο 

ἐπαπμθαύεζξ, ηῆξ γςῆξ πνεζαεύςκ, ὑπὲν ἡιῶκ Κονίῳ. 

 

Ἰδεῖκ ηὴκ δόλακ, ημῦ Ζςμδόημο Κονίμο, ηαηαλίςζμκ ζὲ ημὺξ 

ὑικμῦκηαξ, ἧζπεν Ἰςάκκδ, ὑπάνπεζξ ηθδνμκόιμξ. 

 

Ὡξ ηῶκ Παηένςκ, ηῶκ κδπηζηῶκ κέμκ εὖπμξ, ζὲ ηζιῶκηεξ 

θαιπνῶξ Ἰςάκκδ, ζπεύδμιεκ θζηαῖξ ζμο, πνόξ Κύνζμκ ἐκεένιμζξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σοκέηζζόκ ιε, ηαὶ δίδαλόκ ιε Πανεέκε, ημῦ πμζεῖκ ἐκημθὰξ ημῦ 

Υἱμῦ Σμο, ηὰξ ζςηδνζώδεζξ, Κονία Θεμηόηε.  

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Οὐνακμδνόιμκ δεῖλμκ, πᾶζζκ Ἰςάκκδ, πμνείακ ημῖξ εὐθααῶξ 

ζε βεναίνμοζζκ, ὡξ ὁδμδείηηδκ ιενόπςκ πνὸξ αίμκ ηνείηημκα. 

 

Νάιαηςκ γςδῤῥύηςκ, ηνήκδκ Ἰςάκκδ, ηαὶ ανύζζκ ἁβζαζιμῦ 

ηὴκ πμθύῤῥοημκ, ἄκμζλμκ πᾶζζκ εὐπαῖξ ζμο πνὸξ ηὸκ πακάβαεμκ. 

 

Φανίηςκ Ἰςάκκδ, μὐνακίςκ ζηεῦμξ, πανᾶξ ἀθήηημο ροπὰξ 

πάκηςξ ἔιπθδζμκ, ηῶκ ἀκοικμύκηςκ ζμὺξ πόκμοξ ζηεῤῥᾶξ 

ἀζηήζεςξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μεηὰ ημῦ Ἰςάκκμο, ημῦ θμβζςηάημο, ηαὶ εεζμηάημο Ὁζίμο 

Μδηνόεεε, ἡιῖκ Σὸκ Τόημκ ἱθέςζαζ ηὸκ Θεάκενςπμκ. 

 

 

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. 
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Φαίνμζξ Ἰςάκκδ ὁ ἀθακῶξ, ἐκ Δμιαῷ ἀζηήζαξ, πανζηώκοιε 

ηαὶ ὀθεείξ, εεαοβῶκ Ὁζίςκ, ἀβθάσζια ηὸ κέμκ, ἐκ πνόκμζξ ημῖξ 

ἐζπάημζξ, Πάηεν εεζόηαηε. 

 

Τῆξ Θεμῦ ζμθίαξ ηαὶ ἀνεηῆξ, ἔιροπμκ ηαιεῖμκ, Ἰςάκκδ ηαὶ 

πνμζεοπῆξ, ιέθαενμκ ἀόηκμο, ἡιᾶξ Θεὸκ ζμθίζαζ, δοζώπεζ ημὺξ 

ἀζόθμοξ, Πάηεν ἱηέηαξ ζμο. 

 

Φαίνμζξ ὑπενόπηα ηῶκ βεδνῶκ, πάκηςκ Ἰςάκκδ, ηῶκ ῥεόκηςκ 

ηαὶ ηῶκ θεανηῶκ, παίνμζξ ηῶκ ἀΰθςκ, ηαὶ ηῶκ ἐπμονακίςκ, ὁ 

γδθςηὴξ Ὁζίςκ, ἔιπκμοκ ὑπόδεζβια. 

 

Τῆξ Μμκῆξ ημῦ ιάηανμξ Σεναθείι, μἰηζζηὴκ ηὸκ εεῖμκ, 

Ἰςάκκδκ ηὸκ εαοιαζηόκ, Δμιαμΐηδκ ιόκμκ, πνμζηανηενεῖκ Κονίῳ, 

ηὸκ εέθμκηα ἐκ αίῳ, ᾄζιαζζ ζηέρςιεκ. 

 

Σζςπῆξ ηὸκ κέμκ ηαεδβδηήκ, ἡζοπίαξ ιύζηδκ, ὑθδβήημνα 

πνμζεοπῆξ, ηαὶ ηῆξ ἀπαεείαξ, ηὸκ πνύηακζκ εκ ὕικμζξ, εὐήπμζξ 

Ἰςάκκδκ, ἐβηςιζάζςιεκ. 

 

Φαίνμζξ ηαπεζκώζεςξ ἀδδώκ, ὥζπεν ἀπεμθόνμξ, πνμεζηῶηζ ὁ 

ζοζηδεείξ, Πάηεν ημῦ ζεικείμο, Ὁζίμο Μεθεηίμο, ηνζζιάηαν 

Ἰςάκκδ, ἄνηζ θζθόζμθε. 

  

 Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηόθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

 

 

 

Τό Τξηζάγηνλ…. 

 

 

 

 

 



 

[8] 

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο πι. α΄. Τὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Δμιαμΐηδκ Παηένα ηὸκ πανζηώκοιμκ, ὡξ ὑπενόπηδκ ῥεόκηςκ, 

ηαὶ ἀηθζκῆ γδθςηήκ, ηῶκ ἀῤῥεύζηςκ Ἰςάκκδκ εὐθδιήζςιεκ, θόβζμκ 

πάκηεξ ἀζηδηήκ, ζζςπῆξ ηὸκ ἐναζηήκ, ηαὶ ζύκμζημκ ἡζοπίαξ, 

αμῶκηεξ· ἔιπμνε πνόκμο, ζμθὲ Φνζζηὸκ ἡιῖκ ἱθέςζαζ. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Τὸκ ἐκ ἀθακείᾳ ζζςπῇ, ηαὶ εὐπῇ ἀόηκῳ ηὸκ αίμκ, ἐκ ηῇ Μμκῇ 

Σεναθείι, ημῦ ζεπημῦ ἀζηήζακηα, ἐβηςιζάγμκηεξ, Ἰςάκκδκ ηὸκ 

Ὅζζμκ, αμήζςιεκ πόεῳ· Πάηεν πανζηώκοιε, Φνζζηὸκ ἱηέηεοε, 

δμῦκαζ ημῖξ πζζηῶξ ζε ηζιῶζζ, δύκαιζκ ροπῆξ ενζαιαεῦζαζ, βέκμξ 

ηῶκ ανμηῶκ ἀεὶ πηενκίγμκηα. 

   

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. 

 

 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ 

Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν. 
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