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15 Ινπλίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΙΕΡΧΝΤΜΟΤ ηῆο Ννπξζίαο, γ. Ἰζηδώξαο 

Ἁγηεξνζετηίζζεο  

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ· 

εἶηα ηά Τξνπάξηα.  

 

 Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τῶλ ἀξεηῶλ ηόλ γλεζηώηαηνλ θίινλ, ηόλ ηῆο ζνθίαο 

ἱεξώηαηνλ κύζηελ, ζενινγίαο ὄξγαλνλ, θαιῶλ ἐξαζηήλ· δεῦηε 

εὐθεκήζσκελ, Ἱεξώλπκνλ ὕκλνηο, νὗηνο ηῆο ἀζθήζεσο ηνύο 

θαλόλαο θπιάμαο, ἐλ Παιαηζηίλῃ ἵδξπζε κνλάο, ἔλζα παξζέλσλ, 

ρνξόλ θαζσδήγεζελ.  

Δόμα. Ὅκνηνλ. Τῷ Γξεγνξίῳ ηῷ θιεηλῷ Θενιόγῳ, 

καζεηεπζείο ὦ Ἱεξώλπκε πάηεξ, Δὐαγγειίνπ ἔκαζεο ηάο ζείαο ἀξράο, 

ἄξηζηνο γελόκελνο, ἑξκελεύο ηῶλ Γξακκάησλ, ὄξγαλνλ ηνῦ 

Πλεύκαηνο, ζπγγξαθεύο πιείζησλ βίβισλ, ηῆο ἡζπρίαο ζηῦινο 

ἀθιηλήο, ηῆο ἀιεζείαο, ὁ κέγαο δηδάζθαινο.  

Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. Οὐ ζησπήζνκελ, πνηέ, Θενηόθε…. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

  

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Τόν θεόζοθον Ἱερώνσμον 

ηιμῶ. Ἰζιδώρας.  

 

ᾨδή α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Τό εὔρξεζηνλ ζθεῦνο ηῆο ἐθινγῆο, ηῆο γλώζεσο ιύρλνλ, ηῆο 

ζνθίαο ὑθεγεηήλ, Γξακκάησλ δηδάζθαινλ ηόλ κέγαλ, ηόλ 

Ἱεξώλπκνλ δεῦηε ηηκήζσκελ. 

 

 βίνο ζνπ ἄκεκπηνο θαί ἁγλόο, ἡ ζή πνιηηεία, ζεκλνηάηε θαί 

θαζαξά, νἱ ηξόπνη ζνπ ζώθξνλεο θαί ζεῖνη, ὦ Ἱεξώλπκε Πάηεξ 

ἀνίδεκε. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/05/blog-post_33.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/05/blog-post_33.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/05/blog-post_33.html
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Νπθηόο Ἱεξώλπκε ἱεξέ, ἀπέζνπ ηό ζθόηνο θαί ηά ἔξγα ηά ηνῦ 

θσηόο, εἰξγάζσ ζπνπδῇ ζνπ θηινπόλῳ, ὡο ηῆο ἡκέξαο πἱόο 

πεξηώλπκνο. 

Θενηνθίνλ. 

Θεῶζαη βνπιόκελνο ὁ Θεόο, Ἀδάκ ηόλ θζαξέληα, 

παξαβάζεσο ηῷ θαξπῷ, ἐλ κήηξᾳ Σνπ ὤθεζε Παξζέλε, θαί 

ἀδηάθζνξνλ ηαύηελ ἐθύιαμελ. 

  

ᾨδή  γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

θ ηῆο Γύζεσο ἄζηξνλ, ὡο θσηεηλόλ ἔιακςαο, πᾶζαλ 

νἰθνπκέλελ αὐγάζαο ηῇ ὡξαηόηεηη, ηῆο πνιηηείαο ηῆο ζῆο, ὦ 

Ἱεξώλπκε Πάηεξ, θαί πηζηῶλ ἐθαίδξπλαο, ηά αἰζζεηήξηα. 

 

θζαικνύο ζνπ νὐδόισο, εἰο λπζηαγκόλ ἔδσθαο, νὐδέ ηνῖο 

βιεθάξνηο ζνπ ὕπλνλ, ὦ Ἱεξώλπκε, ἀιι’ ἀγξππλῶλ ηῷ Θεῷ, 

ἀθαηαπαύζησο ὁκίιεηο, ὡο πξόο θίινλ ἔγγηζηα, δηαιεγόκελνο. 

 

Σπγγξαθέα ζε βίβισλ, ηῶλ ἱεξῶλ ἔγλσκελ, ἔζνπηξνλ ιακπξόλ 

ηῆο ζνθίαο, θαί ηῆο ζπλέζεσο, πλεπκαηηθόλ ὁδεγόλ, ηῶλ εὐζεβῶο 

δηαγόλησλ, θαί θξαηῆξα γλώζεσο, ὦ Ἱεξώλπκε.  

 

Θενηνθίνλ. 

Οὐξαλῶλ πιαηπηέξα, ἡ Σή γαζηήξ δέδεηθηαη, Ἄρξαληε 

Παξζέλε Μαξία, Θενραξίησηε, ηόλ ηνῦ παληόο Πνηεηήλ, θαί 

ζπλνρέα ηῶλ ὅισλ, ἐλ ζαξθί γάξ ἔηεθεο, ἄθζνξνο κείλαζα.  

  

Ἀμίσζνλ, ἡκᾶο καλζάλεηλ Κπξίνπ ηάο δηαηάμεηο, θαί θπιάηηεηλ 

ἐπηκειῶο αὐηάο Ἱεξώλπκε, δηδάζθαιε, ζείαο θηινζνθίαο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ, παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη, ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο.  

                       

 

               Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Σνθίαο Θενῦ, ηόλ νἶθνλ ηόλ ἀξίδεινλ, ραξίησλ πνιιῶλ, ηό 

ζθεῦνο ηό πνιύηηκνλ, ηῶλ Γξαθῶλ ηόλ εὔγλσζηνλ, ζπγγξαθέα 
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ᾄζκαζη ζηέςσκελ, ηνῦ Παξαθιήηνπ ὄξγαλνλ ηεξπλόλ, ηόλ κέγα, θαί 

ζεῖνλ Ἱεξώλπκνλ. 

  

ᾨδή δ΄. Εἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Φηινζόθσλ ηόλ ἔμαξρνλ, Παξαθιήηνπ ὄξγαλνλ ηό 

εὐάξκνζηνλ, Ἱεξώκπκνλ ηηκήζσκελ, θαί αὐηνῦ ηνύο ηξόπνπο 

ἐπαηλέζσκελ. 

 

ινηξόπσο ἐδνύιεπζαο, κάθαξ Ἱεξώλπκε ηῷ Κπξίῳ ζνπ, θαί 

Αὐηνῦ ηό ζεῖνλ ζέιεκα, θαζαξᾷ θαξδίᾳ ζνπ ἐηέιεζαο. 

 

Ννπλερῶο Ἱεξώλπκε, θόζκνπ ηάο ηεξπλόηεηαο ἐγθαηέιεηπεο, 

θαί εἰο ἔξεκνλ θαηώθεζαο, ἐλ ἀζθήζεη ἄθξα ηειεηνύκελνο.  

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰεζνῦλ ηόλ Θεάλζξσπνλ, ἀπεηξάλδξσο ηέηνθαο 

Μεηξνπάξζελε, Παλαγία θαί δηέκεηλαο, ὡο πξό ηόθνπ πάιηλ 

ἀδηάθζνξνο. 

  

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἔξσηη Θενῦ, Ἱεξώλπκε θιεγόκελνο, ηῆο ἀζθήζεσο ἐβάδηζαο 

ὁδόλ, ζρῆκα Ἀγγέισλ, ἐλ ζπλέζεη ἐλδπζάκελνο. 

 

Ῥήκαηα δσῆο, ἐκειέηαο Ἱεξώλπκε, ἐλ θαξδίᾳ ζνπ ἡκέξαο θαί 

λπθηόο, νἰθεηνηξόπσο, ηῷ Θεῷ δηαιεγόκελνο. 

 

Ὤ ηῶλ ζαπκαζηῶλ, κεγαιείσλ Ἱεξώλπκε, δη’ὧλ Κύξηνο Θεόο 

ἐπί ηῆο γῆο, ηήλ ζήλ πνξείαλ, ἐμαηξέησο ἐζαπκάζησζελ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Νένλ ἐπί γῆο, ὡο παηδίνλ ἀπεθύεζαο, ηόλ Θεόλ ηόλ πξό 

αἰώλσλ Μαξηάκ, θαηλνπνηνῦληα, ηνύο βξνηνύο δη’ ἀγαζόηεηα. 

  

ᾨδή ζη΄. Σήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 
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ςνύκελνο, πξόο Θεόλ ηόλ Ὕςηζηνλ, Ἱεξώλπκε ζεόιεπηε 

Πάηεξ, ἔμσ ζαξθόο θαί ηνῦ θόζκνπ ἐγέλνπ, θαί ηά νὐξάληα θάιιε 

ἐώξαθαο, ἅ λνῦο ἀλζξώπνπ νὐ λνεῖ, ὀθζαικόο νὐδέ πάιηλ ηεζέαηαη.  

 

Μειέηεκα, πξνζθηιέο ζνπ ἔζρεθαο, ηνῦ ζαλάηνπ ηήλ 

ὠθέιηκνλ κλήκελ, θαί ὡο εἰθόο ἀπελέθξσζαο πάζε, ηά ηῆο ζαξθόο 

ζνπ, ζνθέ Ἱεξώλπκε· δσῆο δηό ἀιεζηλῆο, θιεξνλόκνο ἐλ ράξηηη 

γέγνλαο. 

 

ιόθσηνο, ὡο ιακπάο ηά ἔξγα ζνπ, δηαιύνπζηλ ἀγλνίαο ηό 

ζθόηνο, θαί ηήλ αὐγήλ, Ἱεξώλπκε Πάηεξ, ηῆο ἀλεζπέξνπ ἡκέξαο 

πξνβάιινπζηλ· θαί λῦλ νἰθεῖο ἐλ νὐξαλνῖο, ἐλ ζθελαῖο ηνῦ Φσηόο 

ἀγαιιόκελνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νεδύτ Σνπ, θαζαξᾷ ἐρώξεζαο, ηόλ ἀρώξεηνλ παληί Θενηόθε, 

ηόλ Πνηεηήλ νὐξαλνῦ θαί ηῆο γῆο ηε, Ὅλ ηῶλ Ἀγγέισλ αἰλνῦζη ηά 

ηάγκαηα· Αὐηόλ δπζώπεη κεηξηθῶο, ιπηξσζῆλαη ἡκᾶο πάζεο 

ζιίςεσο. 

  

Ἀμίσζνλ, ἡκᾶο καλζάλεηλ Κπξίνπ ηάο δηαηάμεηο, θαί θπιάηηεηλ 

ἐπηκειῶο αὐηάο Ἱεξώλπκε, δηδάζθαιε, ζείαο θηινζνθίαο. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ.  

  

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Τῇ ζνθίᾳ ηῶλ ζενπεηζῶλ δηδαγκάησλ ζνπ, θαί ηῷ πινύηῳ ηῶλ 

πλεπκαηηθῶλ ζπγγξακάησλ ζνπ, θαηεπζύλεηο ἐλ ἀγαζνῖο ηάο ηξίβνπο 

ηῶλ πηζηῶλ, ὁδόλ εὔζεηνλ ηῶλ ἐληνιῶλ, ὑπνδεηθλύσλ εὐρεξῶο, δηά 

ιόγσλ θαί πξάμεσλ· ζέβνληεο νὖλ πξεπόλησο, ηήλ ζείαλ ζνπ 

πνιηηείαλ, ἀλαβνῶκελ ἐλ ραξᾷ, ζνί ηό ραῖξε Ἱεξώλπκε. 
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Πξνθείκελνλ· Τό ζηόμα μοσ λαλήζει ζοθίαν καί ἡ μελέηη ηῆς 

καρδίας μοσ ζύνεζιν.η. Οἱ Ἱερεῖς Σοσ, Κύριε, ἐνδύζονηαι 

δικαιοζύνην καί οἱ Ὅζιοί Σοσ ἀγαλλιάζει ἀγαλλιάζονηαι. 

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

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

πνιὺο καζεηῶλ αὐηνῦ θαὶ πιῆζνο πνιὺ ηνῦ ιανῦ ἀπὸ πάζεο ηῆο 

Ἰνπδαίαο θαὶ Ἱεξνπζαιήκ θαὶ ηῆο παξαιίνπ Τύξνπ θαὶ Σηδῶλνο, νἳ 

ἦιζνλ ἀθνῦζαη αὐηνῦ θαὶ ἰαζῆλαη ἀπὸ ηῶλ λόζσλ αὐηῶλ· θαὶ νἱ 

ὀρινύκελνη ἀπὸ πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ θαὶ ἐζεξαπεύνλην. Καὶ πᾶο 

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

ἰᾶην πάληαο. Καὶ αὐηόο, ἐπάξαο ηνὺο ὀθζαικνὺο αὐηνῦ εἰο ηνὺο 

καζεηὰο αὐηνῦ, ἔιεγελ· καθάξηνη νἱ πησρνί, ὅηη ὑκεηέξα ἐζηὶλ ἡ 

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

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

κηζήζσζηλ ὑκᾶο νἱ ἄλζξσπνη, θαὶ ὅηαλ ἀθνξίζσζηλ ὑκᾶο, θαὶ 

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

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

ἰδνὺ γὰξ ὁ κηζζὸο ὑκῶλ πνιὺο ἐλ ηῷ νὐξαλῷ. 

 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ ζίνπ…   

Καί λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ…   

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

με, ὁ Θεός,… 

Φαίξνηο Ἱεξώλπκε, ζενκαθάξηζηε Πάηεξ, ηῆο ζνθίαο ὄξγαλνλ, 

ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο, ἐλδηαίηεκα· ηάο ρξεζηάο ἔιαβεο, δσξεάο 

πινπζίσο, θαί ζπλέγξαςαο ηάο βίβινπο ζνπ· αὐηάο θαηέρνληεο, 

ὥζπεξ ζεζαπξόλ ἀλεμάληιεηνλ, καλζάλνκελ ηά θξείηηνλα, θαί ηῆο 

ζσηεξίαο ἐρόκελα· ζείαηο νὖλ εὐραῖο ζνπ, ἀμίσζνλ ἐξγάδεζζαη ἡκᾶο, 

ηά ηνῦ Κπξίνπ πξνζηάγκαηα, ὡο δνῦινη εὐγλώκνλεο. 

  

ᾨδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τίο ἀμίσο ὑκλήζεη, Ἱεξώλπκε Πάηεξ ἀμηνζαύκαζηε, ηά ἤζε ηά 

ρξεζηά ζνπ, ηόλ ἄκεπηνλ ζνπ βίνλ, θαί ηά ζεῖα ραξίζκαηα, δη’ὧλ 

Φξηζηόο ὁ Θεόο, ἐλ γῇ ἐδόμαζέ ζε. 
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Ἱεξώλπκνο αὖζηο, ηῆο ζνθίαο ὁ κύζηεο ὁ ἱεξώηαηνο, παξέζηε 

ἐλ ηῷ κέζῳ, ἡκῶλ δηαθεξόλησο, ὡο ηξπθήλ πξνηηζέκελνο, ηάο ἐθ 

ηῶλ βίβισλ αὐηνῦ, ζνθάο δηδαζθαιίαο. 

 

Μαθαξίδνκελ πόζῳ, ηνύο ὁζίνπο ζνπ ηξόπνπο, ὦ Ἱεξώλπκε· 

ὡδήγεζαο ἐθ Ῥώκεο, ζύλ Παύιᾳ Δὐζηνρίαλ, θαί παξζέλνπο 

πεληήθνληα, εἰο Παιαηζηίλελ κνλήλ, ζπζηήζαζαη ἁγίαλ.  

Θενηνθίνλ. 

Ὡο γιπθύ Σνπ ηό θάιινο, ὡο ὡξαῖα πξνζώπνπ Σνπ ἡ 

εὐπξέπεηα, ὡο ζεία ἡ ηηκή Σνπ, ὡο ἄθξαζηνο ἡ δόμα, Παλαγία 

ζεόλπκθε· Ἀγγειηθῶλ γάξ ρνξῶλ, πξνέρεηο ἐμαηξέησο. 

  

ᾨδή ε΄. Σόλ Βαζηιέα. 

Ἱεξσλύκνπ, ηνῦ ζενθόξνπ ζίνπ, ηήλ ζεκλήλ θαί ιακπξάλ 

πνιηηείαλ, Ἄγγεινη ὁξῶληεο, ἐμέζηεζαλ ἐλ ζάκβεη. 

 

Σθεῦνο ἐγέλνπ, ηῆο ἐθινγῆο ηῆο ηηκίαο, Ἱεξώκπκε Ὅζηε 

Πάηεξ, εἰο δηαθνλίαλ, Θενῦ θαηεξηηζκέλνλ. 

 

Ἰδώλ ςπρῆο ζνπ, ηό ηαπεηλόλ ηε θαί πξᾶνλ, ὁ Θεόο Ἱεξώλπκε 

Πάηεξ, ἔζεηό ζε ιύρλνλ, Αὐηνῦ ηῇ θθιεζίᾳ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Γεῦηε ζπκθώλσο, αἱ γελεαί ηῶλ ἀλζξώπσλ, καθαξίζσκελ 

ὕκλνηο ἐλζένηο, ηήλ πεξαγίαλ, Παξζέλνλ Θενηόθνλ.  

  

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ὡο ρόξηνλ ἐζεώξεηο, δόμαλ ηήλ ηνῦ θόζκνπ, ὦ Ἱεξώλπκε 

Πάηεξ, δηό λνπλερῶο, αὐηήλ ἀθῆθαο θνξέζαο, ζρῆκα ηό ἅγηνλ. 

 

Ῥεκάησλ Γξεγνξίνπ, ζείνπ Θενιόγνπ, ὡο ἐπαθνύζαο ἐγέλνπ 

αὐηνῦ καζεηήο, θαί ἰζνζηάζηνο δόμῃ, ὦ Ἱεξώλπκε. 

 

Ἀγάιινπ Γαικαηία, ηνῦ Ἱεξσλύκνπ, ηνῦ παλελδόμνπ πἱνῦ ζνπ 

ηῇ ζείᾳ ηηκῇ, θαί ἡ Φξηζηνῦ θθιεζία, πᾶζα εὐθξάλζεηη. 

Θενηνθίνλ. 
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Σπλάκα ηῷ Ἀγγέιῳ, ραῖξε Σνί βνῶκελ, ζενθπῆηνξ Μαξία θαί 

γάξ δηά Σνῦ, αἱ γελεαί ηῶλ ἀλζξώπσλ, ράξηλ ἐιάβνκελ.  

  

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο…. 

 

Φαίξνηο Ἱεξώλπκε ἱεξέ, δόμα ηῶλ ζίσλ, ηῶλ Γηθαίσλ ἡ 

ἐθινγή· ραίξνηο ηῆο ζνθίαο δηδάζθαιε θαί κύζηα, ηῆο γλώζεσο 

ηακεῖνλ, ὑπεξπιεξέζηαηνλ.  

 

Ἄγγεινη θαί ἄλζξσπνη ζπλσδά, ηνῦ Ἱεξσλύκνπ, κεγαιύλνπζηλ 

ἐλ ὠδαῖο, ηήλ εὐπξεπεζηάηελ ἑόξηηνλ ἡκέξαλ, ηό ραῖξε 

πξνζθσλνῦληεο, ηνύηῳ ἐλ ράξηηη. 

 

Ἴδεηε πἱόλ κνπ ηόλ εὐθιεῆ, θξάδεη Γαικαηία, θαπρσκέλε 

κεηξνπξεπῶο· ηνῦηνλ ὥζπεξ ιύρλνλ, πξνηέζεθα ἐπ’ ὄξνπο, ηνῦ 

ιάκπεηλ θαη θσηίδεηλ, θόζκνπ ηά πέξαηα. 

 

Ῥήκαηα ηά πάλζνθα θαί ζεπηά, ηά ηνῦ Γξεγνξίνπ, Θενιόγνπ 

ὡο ὁδεγόλ, ἔζρεο ἐλ ηῷ βίῳ, δηό ηῆο ἀιεζείαο, ἐβάδηζαο ηήλ ηξίβνλ, 

ὦ Ἱεξώλπκε. 

 

Ἔγξαςαο ρεηξί ζνπ κεηά ζπνπδῆο, βίβινπο ζενζόθνπο, 

Ἱεξώλπκε θαη αὐηάο, ἔδσθαο ὡο πινῦηνλ θαιῆο θιεξνλνκίαο, ηνῖο 

ζέινπζη καλζάλεηλ, ὅζα ὠθέιηκα. 

 

Ὅιῃ ζνπ θαξδίᾳ, ὅιῃ ςπρῇ, ὅιῃ ζνπ πξνζέζεη, Ἱεξώλπκε θαί 

ζπνπδῇ, ἔζηεξμαο ηῶλ πάλησλ, Θεόλ θαί Βαζηιέα, Αὐηῷ 

ἀθνινπζήζαο, κεηά πηζηόηεηνο. 

 

Σέβσ Ἱεξώκπκε θαί ηηκῶ, ζνῦ ηήλ πνιηηείαλ, ηήλ ζεάξεζηνλ 

θαί ζεκλήλ· ὕκλνηο κεγαιύλσ ηάο ζάο κεγαινπξγίαο, ηήλ δόμαλ ζνπ 

ζαπκάδσλ, ηήλ ὑπεξζαύκαζηνλ. 

 

Ἴζρπζαο βαζηᾶζαη ἀδηθηῶλ, ζπθνθαληηῶλ ηε, ηάο πηθξίαο θαί 

ηά δεηλά· ἔρσλ δέ Κπξίνπ, ηήλ πίζηηλ ὡζεί ὅπινλ, ἐμῆιζεο 

ληθεθόξνο, ὦ Ἱεξώλπκε. 



[101] 

 

 

Ἔπαηλόλ ζνη πιέθνκελ εὐκελῶο, Πάηεξ ηῶλ Παηέξσλ, 

Ἱεξώλπκε ζαπκαζηέ, ζνῦ ηάο ἀξηζηείαο ηηκῶληεο κεηά πόζνπ, θαί 

ζνῦ ηά κεγαιεῖα, ἐγθσκηάδνληεο. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

  

Σὸ Σξηζάγηνλ… 

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο α΄. Σῆο ἐξήκνπ πνιίηεο. 

λ ζπνπδῇ καζεηεύζαο, ἱεξέ Ἱεξώλπκε, παξά Γξεγνξίῳ ηῷ 

πάλπ, Θενιόγῳ ἠξεύλεζαο, ζνθίαο νὐξαλίνπ ηόλ βπζόλ, ηάο ῥήζεηο 

ἑξκελεύζαο ηῶλ Γξαθῶλ· ηάο δέ βίβινπο ζνπ πινπηνῦκελ ὡο 

ζεζαπξόλ, ρεηξί ζνπ ἅο ζπλέηαμαο· ραίξνηο, ηῶλ Ἱεξέσλ ἡ ηηκή· 

ραίξνηο, ζίσλ ζέκλσκα· ραίξνηο ζεκλῶλ παξζέλσλ ὁδεγέ, ηῆο 

Παῦιαο Δὐζηνρίαο ηε. 

  

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Φαίξνηο, ηῆο ζνθίαο ἐξαζηά,  ηῆο ζενινγίαο ὁ κύζηεο, 

θηινζν-ίαο ὁ λνῦο, ἄλζνο εὐσδέζηαηνλ ηῆο ζείαο γλώζεσο, 

Ἱεξώκπκε Ὅζηε, Παηέξσλ ηό θιένο, βάζηο θαί ἑδξαίσκα ηῶλ 

κνλαδόλησλ ηε· ραίξνηο ηῆο ἐξήκνπ ὁ ιύρλνο, θαίλσλ ηνῖο ἐλ ζθόηεη 

θεηκέλνηο, ηνῦ Δὐαγγειίνπ ηήλ ἀιήζεηαλ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη… 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ…. 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 
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