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23 Ινπλίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΒΑΡΒΑΡΟΤ ηνῦ Γεθαπνιίηνπ, Ἀπ. 

Παπαρξήζηνπ  
 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 

 

 ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο ηαί ηό Θεὸξ Κύνζμξ ιεηά ηῶκ ζηίπςκ αημῦ. 

Δἶηα ηὰ Τνμπάνζα.  

                         Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τὸκ ἐκ ἀζηήζεζ ηὸκ Γεζπόηδκ δμλάζακηα, ηαὶ ηῇ ἀεθήζεζ ηὸκ 

Βεθίαν αοείζακηα, ηὸκ εεμθόνμκ Βάναανμκ ηζιήζςιεκ πζζημί, 

ηνάγμκηεξ ηαὶ θέβμκηεξ· ἐη δεζκῶκ ηαὶ ηζκδύκςκ, θύηνςζαζ ημὺξ 

δμύθμοξ ζμο ηαὶ ἐη κόζςκ πμζηίθςκ, ηαὶ ἐη δαζιόκςκ αθάαδξ ηαὶ 

θεμνᾶξ· ζὺ βὰν πάνπεζξ, ἡιῶκ ἡ ἀκηίθδρζξ. 

Γόμα. Ἦρνο α΄. Σῆο ἐξήκνπ πνιίηεο. 

Ὄνμοξ Νύζζδξ ηὴκ δόλακ ηαὶ ημῦ Τνύθμο ηὸκ ἔθμνμκ, ηαὶ 

Ἀηανκακίαξ ηὸ ηθέμξ, ηὸκ πακεύθδιμκ Βάναανμκ, ηζιήζςιεκ ἐκ 

ὕικμζξ μἱ πζζημί, ιζιμύιεκμζ αημῦ ηὰξ ἀνεηάξ· ημῖξ βὰν πᾶζζκ ἰάζεζξ 

ανύεζ ὡξ ζοιπαεήξ, ημῖξ πνὸξ αηὸκ ηναοβάγμοζζ· δόλα ηῷ ζὲ 

δμλάζακηζ Φνζζηῷ, δόλα ηῷ ζὲ ζηεθακώζακηζ, δόλα ηῷ ἐκενβμῦκηζ 

δζὰ ζμῦ πᾶζζκ ἰάιαηα 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε… 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

 

Ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Σὲ Βάρβαρε σέβω, σῶσόν με 

τάτει. Ἀποστόλοσ. 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Σοκὼκ ηῇ Τνζάδζ ηῇ πακημονβῷ, ὡξ Ὅζζμκ ἅια, ηαὶ ὡξ 

Μάνηονα  δοζςπῶ· ὦ Βάναανε ιάηαν ζαῖξ πνεζαείαζξ, ἐη ηῶκ 

παεῶκ ηαὶ δεζκῶκ ιε δζάζςζμκ. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/06/blog-post_42.html
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θεὼκ ἐκ ηῷ ηόπῳ ηῷδε ζμθέ, ἀθθόενδζημξ πέθςκ, Πάηεν 

Βάναανε, ηαὶ θῃζηήξ, ἡ πάνζξ ἠθθμίςζέ ζε ιάηαν, ἡ ημῦ Θεμῦ, ἥκ 

ιμζ δίδμο πνεζαείαζξ ζμο. 

 

Βαααὶ ηῶκ εαοιάηςκ Σμο Ἰδζμῦ, ημῦ πνώδκ αθαζθήιμο, ηὴκ 

δζάκμζακ ηαὶ ηὸκ κμῦκ, θςηί Σμο ἡβίαζαξ δζό ιε, ἐζημηζζιέκμκ ημῖξ 

πάεεζζ θώηζζμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀκύιθεοηε Πάκαβκε Μανζάι, Θεὸκ ηῶκ ἁπάκηςκ, ἡ ηεημῦζα 

πενθοῶξ, Αηὸκ ἐηδοζώπεζ ηθδνμκόιμκ, ηῆξ αἰςκίμο γςῆξ 

ἀκαδεῖλαί ιε. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Ῥςιαθέῳ θνμκήιαηζ, εἰξ Φνζζηὸκ Ὅζζε, ζπεύδεζκ 

ααπηζζεῆκαζ ενδζηείακ, ἀπμααθθόιεκμξ, Ἀβανδκῶκ αδεθονάκ, 

Θεὸκ ηἀιὲ ἀβαπῆζαζ, ἐη ηανδίαξ θώηζζμκ, Τμῦημκ, ιαηάνζε. 

 

Βμδεὸξ ηαὶ πνμζηάηδξ, πέθεζξ ζμθὲ Βάναανε, ἐη 

εακαηδθόνςκ παεῶκ ιε, ἀεὶ θοηνμύιεκμξ, ηαὶ ροπμθεόνςκ ηε· ὅεεκ 

ᾠδαῖξ ηαὶ ραθιμῖξ ηε, ζὲ ικῶ βδεόιεκμξ ηαὶ ιαηανίγς ζε. 

 

Ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ, ηαὶ ζοιθμνᾶξ ἔκδμλε, Βάναανε εεόθνμκ 

ηαὶ εθίρεςξ ηαὶ ηαηώζεςξ, ηαὶ ἐλ ἀκενώπςκ ηε, ζοημθακημύκηςκ 

ιε ῥῦζαζ, ηαὶ ἐλμθμενεῦζαί ιε γδημύκηςκ, Ὅζζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥδημνεύεζκ Σε βθῶζζα, μη επμνεῖ Γέζπμζκα, Σμῦ ηὰ 

ιεβαθεῖα Πανεέκε ηαὶ ηὰ εαοιάζζα· ὁ βὰν ἀπώνδημξ, ἐκ Σμὶ 

πςνεῖηαζ ηαὶ ζώγεζ, ὅθμκ ιε ηόκ ἄκενςπμκ, ὁ ὤκ Φζθάκενςπμξ. 

 

Γζάζςζμκ, ἐη ζοιθμνῶκ Πάηεν Βάναανε ημὺξ ζμὺξ δμύθμοξ, 

ηαὶ δαζιόκςκ ἐη παθεπῶκ ηαὶ πάζδξ ηαηώζεςξ, ὡξ ηεηηήιεκμξ πνὸξ 

Θεὸκ παῤῥδζίακ. 
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πίαθερμκ, ἐκ ειεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ 

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

 

 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πνμζηάηδξ εενιὸξ ἐκ Νύζζῃ ηαὶ ἐκ Τνύθῳ ηε, ηαὶ πάζῃ ζμθὲ, 

Ἀηανκακίᾳ πέθδκαξ, ἐη ηζκδύκςκ πάκηςκ ηε ηαὶ ἐη παεῶκ παθεπῶκ, 

παιιάηαν θοηνμύιεκμξ, ηαὶ ἐλ ἐπενῶκ δοζιεκῶκ, ὦ Βάναανε 

εεόθνμκ ηαῖξ πνεζαείαζξ ζμο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

η ηῆξ πθάκδξ ιε θύηνςζαζ, ημῦ ἐπενμῦ ηαὶ θῶξ ιμζ 

ηαηάπειρμκ, ημῦ Φνζζημῦ παιιάηαν Βάναανε, ὁ δζὰ Φνζζηὸκ πάκηα 

ἀθέιεκμξ. 

 

Σμὺξ ηζιῶ πόκμοξ ἔκδμλε, ηῆξ ζεπηῆξ ἀεθήζεςξ ηαὶ 

παθαίζιαηα, ηαη’ ἐπενῶκ εεόθνμκ Βάναανε, ὅεεκ ζμζ αμῶ ἐη 

ημύηςκ ῥῦζαί ιε. 

 

Δἰ ηαὶ Βάναανμξ ηέηθδζαζ, ἀθθὰ εβεκὴξ πὲν πάκηαξ 

πέθδκαξ· ὅεεκ ῥῦζαζ ἐπζεέζεςξ, ηῆξ ααναανζηῆξ παεῶκ ιε, ἔκδμλε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Βμοθδεεὶξ ὁ Φζθάκενςπμξ, ζῶζαζ ηὸκ πεζόκηα Πανεέκε 

ἄκενςπμκ, ἐη Σμῦ ἄκενςπμξ ἐβέκεημ, ηαὶ εἰξ μνακμὺξ ημῦημκ 

ἀκήβαβεκ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὥζπεν ἀεηόξ, ρζπέηδξ Πάηεν Βάναανε, εἰξ μνακμὺξ 

ἀκαβαβώκ ζμο ηὸκ κμῦκ, ηῆξ ημζιζηῆξ ἀπάηδξ, ζώγεζξ ημὺξ ἱηέηαξ 

ζμο. 

 

Σὲ ἐηδοζςπῶ, ἐη δαζιόκςκ ιε δζάζςζμκ, ηῶκ ἐη ιαβείαξ 

Πάηεν Βάναανε, ὁ ἀπμπκίλαξ ημύημοξ, ῥείενμζξ ηῶκ δαηνύςκ ζμο. 
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Ὤ! ηῆξ ζῆξ εενιῆξ, ἀβαπήζεςξ πνὸξ Κύνζμκ, γῶκ ἐη θαπάκςκ 

Τμῦημκ δὔθνακαξ· ὅεεκ κδζηείαξ, ἐναζηήκ ιε δεῖλμκ Βάναανε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σὲ ἐηδοζςπῶ, Θεμηόηε Πμθοΰικδηε, ἐλ ἀθμνήηςκ πόκςκ 

ῥῦζαί ιε, ηῶκ ἐη ηῶκ κόζςκ ἀκζάηςκ, ηονακκμύκηςκ ιε. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

 Κύνζμξ, πνμεζδώξ ζμο Βάναανε, ηὴκ ροπὴκ ἐη ηῶκ ανμηῶκ 

ζε ἐηθέβεζ, ηαὶ ἐη κεηνᾶξ ηῶκ Ἀνάαςκ ενδζηείαξ, εεὸκ πμζεῖ ζε ἐκ 

πάνζηζ ἔκδμλε, ᾧ πνέζαεοε δζδκεηῶξ, ηαὶ ἡιεῖξ ζὴκ πανὰκ 

ἀπμθαύζςιεκ. 

 

Νεκίηδηαξ, ηὸκ ἐπενὸκ πακεύθδιε, ζῇ ἀζηήζεζ ηαὶ αοεῷ 

ἀπςθείαξ, ηῇ ζῇ ζθαβῇ παναδέδςηαξ· ὅεεκ, δζπθμῖξ ζηεθάκμζξ 

Φνζζηόξ ζε ἐηόζιδζε, ηαὶ δέδςηέ ζμζ ηὴκ ἰζπύκ, ηὰ ἡιῶκ 

εεναπεύεζκ κμζήιαηα. 

 

Μδδεὶξ πμηέ, ἐκδμζαγέης ἄκενςπμξ, ηαὶ ιδδεὶξ ἀιθζααθθέης 

μδόθςξ, ὅηζ ἡιῖκ ἰαηνόξ ηε ηαὶ ῥύζηδξ, ἐδόεδ πᾶζζκ ὁ ἔκδμλμξ 

Βάναανμξ, ηὰξ κόζμοξ ηε ηὰξ παθεπάξ, ἐη ροπῶκ ηαὶ ζςιάηςκ 

ἰώιεκμξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

ηύηθςζακ, αἱ ημῦ αίμο Γέζπμζκα, ηνζηοιίαζ ιε ηαὶ γάθαζ ηαὶ 

εθίρεζξ, ηαὶ ζὺκ αημῖξ, ηῆξ πεκίαξ ηὸ αάνμξ, ἀζεεκεζῶκ ηε Ἁβκὴ ηὸ 

ἀκίαημκ, ηαὶ δέμιαί Σμο Ἀβαεή, ἐη ημῦ ζάθμο ιε ημύηςκ δζάζςζμκ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Πνμζηαζίακ ζέ Βάναανε ἔπμιεκ, ηαὶ ἀνςβόκ ζε ηεηηήιεεα, 

ιὴ πανίδῃξ ἁιανηςθῶκ δεήζεςκ θςκάξ, ἀθθὰ ῥῦζαζ ἐλ ἐπενῶκ 

ἡιᾶξ, ηαὶ ἀκμιανίαξ ηῶκ ηαηῶκ ηαὶ ὀθεενίςκ πμθέιςκ ηε, δώνδζαζ 

ηὴκ εἰνήκδκ, ἴαζαζ ημὺξ κμζμῦκηαξ, ζὺ βὰν εἶ ἡιῶκ Παηήν, πνὸξ μὖκ 

ηίκα πμνεοζώιεεα. 
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Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κσρίοσ, ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίοσ 

Αὐτοῦ. 

Ση. Μακάριος ἀνὴρ ὁ υοβούμενος τὸν Κύριον. 

Δαββέθζμκ, ἐη ημῦ ηαηὰ Λμοηᾶκ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

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

πμθὺξ ιαεδηῶκ αημῦ ηαὶ πθῆεμξ πμθὺ ημῦ θαμῦ ἀπὸ πάζδξ ηῆξ 

Ἰμοδαίαξ ηαὶ Ἱενμοζαθήι ηαὶ ηῆξ παναθίμο Τύνμο ηαὶ Σζδῶκμξ, μἳ 

ἦθεμκ ἀημῦζαζ αημῦ ηαὶ ἰαεῆκαζ ἀπὸ ηῶκ κόζςκ αηῶκ· ηαὶ μἱ 

ὀπθμύιεκμζ ἀπὸ πκεοιάηςκ ἀηαεάνηςκ ηαὶ ἐεεναπεύμκημ. Καὶ πᾶξ 

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

ἰᾶημ πάκηαξ. Καὶ αηόξ, ἐπάναξ ημὺξ ὀθεαθιμὺξ αημῦ εἰξ ημὺξ 

ιαεδηὰξ αημῦ, ἔθεβεκ· ιαηάνζμζ μἱ πηςπμί, ὅηζ ιεηένα ἐζηὶκ ἡ 

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

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

ιζζήζςζζκ ιᾶξ μἱ ἄκενςπμζ, ηαὶ ὅηακ ἀθμνίζςζζκ ιᾶξ, ηαὶ 

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

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

ἰδμὺ βὰν ὁ ιζζεὸξ ιῶκ πμθὺξ ἐκ ηῷ μνακῷ. 

Γόμα. Ταῖξ ημῦ Σμῦ ζίμο…   

Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο…   

Πνμζόιμζμκ. Ἦπμξ πθ. α΄. Ὅθδκ ἀπμεέιεκμζ. Ση. Ἐλέησόν με, 

ὁ Θεός... 

Μὴ πανίδῃξ Ὅζζε, ζῶκ ἱηεηῶκ ἱηεζίαξ, ἀθθ’ εζπθάβπκῳ 

ὄιιαηζ, πάκηαξ ἡιᾶξ μἴηηζνμκ, Πάηεν Βάναανε· ημὺξ ἐκ ἀζεεκείαζξ 

ηε ηαηαηνοπμιέκμοξ, ἀκζάημζξ ηαὶ ἐκ εθίρεζζ, δεζκμῖξ πμθέιμζξ ηε, 

θζιῷ ηε ηαὶ θμζιῷ ηαὶ ἐκ ηαύζςκζ, ιαβείαζξ ὀπθμοιέκμοξ ηε, ηαὶ 

δαζιόκςκ ἔπενακ ιὴ θένμκηαξ, θνεκῶκ ἐη ηῆξ αθάαδξ, ροπῆξ 

ἀζεεκεζῶκ ηε ηαὶ παεῶκ, ἵκα πανὰκ πάκηεξ ἔπμκηεξ, ζὲ ἀεὶ 

βεναίνςιεκ. 

 

                           ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τὸκ ηθεζκὸκ θνμονὸκ Τνύθμο, Νύζζδξ ὄνμοξ ηὴκ δόλακ ηε 

ηαὶ ηὸ ηαύπδια, ηὸκ Βάναανμκ ηὸκ εεῖμκ, ηζιῶκηε, Κηίζηῃ ημῦημκ, 

ηῷ ἡιῖκ δόκηζ ράθθμιεκ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εθμβδηὸξ εἶ. 
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Ἀπὸ αθάαδξ πακημίαξ, Πάηεν Βάναανε, ῥῦζαζ ημὺξ 

ηζκμοιέκμοξ ἀεί, ἐκ βῇ ἤ ἐκ εαθάζζῃ, ἐνήιῳ ἤ ἀένζ, ηαὶ αμᾶκ ζὺκ 

ζμὶ πάκημηε, ηῷ Εςμδόηῃ Φνζζηῷ, Σςηήν, εθμβδηὸξ εἶ. 

 

Φαίνςκ ἔθενεξ Πάηεν, ζμῦ ηὴκ ηνίπδποκ ἄθοζζκ πνμζηοκῶκ 

ηε ἀεί, Τνζάδα ηὴκ Ἁβίακ, ηὴκ ζώζαζάκ ζε πθάκδξ, ηαὶ βδεόιεκμξ 

ἔραθθεξ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εθμβδηὸξ εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπενηένα Ἀββέθςκ, ἀκςηένα ηε ηηίζεςξ πάζδξ ὤθεδξ Σεική, 

Θεὸκ ζανηὶ ηεημῦζα, δζπθμῦκ ηῇ θύζεζ ὄκηα ηαὶ Πανεέκμξ 

δζέιεζκαξ, εθμβδιέκδ Ἁβκή, ἡιῶκ ἡ ζςηδνία. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ἀπὸ ηαηίαξ, ημῦ ἀνπεηάημο Βεθίαν, Πάηεν Βάναανε ῥῦζαζ 

ηὴκ ροπήκ ιμο, ἵκα ζε βεναίνς, ηὸκ ιέβακ ιμο πνμζηάηδκ. 

 

Πανδβμνία, ηῶκ αἰπιαθώηςκ Παιιάηαν, ηαὶ ηῶκ ὄκηςκ ἐκ 

θοθαηαῖξ πάνπεζξ, ὅεεκ ζε ικμῦιεκ, ὦ Βάναανε εεόθνμκ. 

 

 ἀκηζθήπηςν, ὁ ἰαηνὸξ ὁ πνμζηάηδξ, ὁ πμζιὴκ ὁ Παηὴν ἡιῶκ 

ικείζες, Βάναανμξ ὁ εεῖμξ, εἰξ πάκηαξ ημὺξ αἰῶκαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σὲ δοζςπῶ, ηὴκ Πακαβίακ Πανεέκμκ, ἐη εακάημο ῥῦζαζ ηὴκ 

ροπήκ ιμο, ἵκα Σε δμλάγς, εἰξ πάκηαξ ημὺξ αἰῶκαξ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Τὸκ ὄκηα ιεη’ Ἀββέθςκ, ηαὶ ζὺκ ηῷ Γεζπόηῃ, ἀεὶ ηζιώιεκμκ 

ἔκδμλμκ Βάναανμκ, ηῆξ ηαηαδίηδξ ῥοζεῶιεκ κῦκ δοζςπήζςιεκ. 

 

θόθςημξ πάνπςκ, ηαὶ πὲν ἡθίμο, ἀηηῖκαξ θάιπςκ ιαηάνζε 

Βάναανε, ημὺξ πνμζζόκηαξ ζμζ πίζηεζ μἴηηεζνμκ δμύθμοξ ζμο. 

 

Λαὸξ ημῦ Τνύθμο ὕικμζξ, ηαὶ Ἀηανκακίαξ, ηαὶ ηῆξ θθάδμξ 

ηζιῶκηέξ ζε Ὅζζε, νεμδμλίᾳ αἰημῦιεκ ζηήνζλμκ ἅπακηαξ. 
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Οδεὶξ ἐκ ηῷ καῷ ζμο, ηῶκ πνμζενπμιέκςκ, ηαηδζποιιέκμξ 

εεόθνμκ μη ἐηπμνεύεηαζ, ἀθθὰ θαιαάκεζ ηὸ δῶνμκ παίνςκ, ὦ 

Βάναανε. 

Θενηνθίνλ. 

Ὑικμῦιέκ Σε Μανία, Κεπανζηςιέκδ, μἱ βδβεκεῖξ ηὴκ ηὸκ 

Κηίζηδκ ηοήζαζακ, ζὺκ Ἀζςιάηςκ πμνείαζξ Σὲ ιεβαθύκμκηεξ. 

 

Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ … 

 

Φαίνμζξ αἰπιαθώηςκ ὁ θοηνςηήξ· παίνμζξ ἀζεεκμύκηςκ, ὁ 

ηαπύπμνμξ ἰαηνόξ· παίνμζξ ὁ ζηεθάκμζξ, ἀεθδηζημῖξ παιιάηαν, 

ζηεθεεὶξ πανὰ Κονίμο, Ὅζζε Βάναανε. 

 

Ὥζπεν ἐεενάπεοζαξ ζὺ πμηέ, ηὴκ ημῦ Κςκζηακηίκμο, 

εοβαηένα ἐη ηῆξ δεζκῆξ, κόζμο ἀκζάημο, ὦ Βάναανε εεόθνμκ, ηἀιμὶ 

δὸξ ηὴκ βείακ, ὅπςξ βεναίνς ζε. 

 

Φαῖνε Τνύθμο πόθζξ ἡ εηθεήξ, ὄνμξ Νύζζα παῖνε, ηαὶ 

εθναίκμο πᾶζα ἡ βῆ, ηῆξ Ἀηανκακίαξ, πνμζηάηδκ ηεηηδιέκδ, ηὸκ 

Βάναανμκ ηὸκ εεῖμκ, δόλα ηαὶ ηαύπδια. 

 

η ηζκδύκςκ ῥῦζαζ Πάηεν ἡιᾶξ, ηῶκ ηῆξ βῆξ εαθάζζδξ, ηαὶ 

ἀένμξ ηαὶ πμηαιῶκ, ἐη θνζηηῶκ πμθέιςκ, ηαὶ πμκδνῶκ ἀκενώπςκ, 

ηαηίαξ ηε δαζιόκςκ, Ὅζζε Βάναανε. 

 

Τίξ μ εεναπεύεηαζ πνμζπεζώκ, Βάναανε παιιάηαν, ηῇ εἰηόκζ 

ζμο ηῇ ζεπηῇ, ηοθθὸξ πςθὸξ ηςθόξ ηε, πανάθοημξ ιαβείακ, ὁ ἔπςκ 

ηαὶ μἱ πάκηεξ ζὲ ιαηανίγμκηεξ. 

 

Φαίνμζξ ιμκαγόκηςκ εεία ηνδπίξ, δόλα ηῶκ Μανηύνςκ, ὁ 

ζηεθάκμζξ δζπθμῖξ ζηεθεείξ, ηαὶ ζοιααζζθεύςκ, Φνζζηῷ εἰξ ημὺξ 

αἰῶκαξ, ὦ Βάναανε εεόθνμκ, ζηέπε ημὺξ δμύθμοξ ζμο. 
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Ὥζπεν γςμδόπμξ Πάηεν πδβή, ὥζπεν Ἰμνδάκδξ, ἐη ημῦ ηάθμο 

ζμο ημῦ ζεπημῦ, ὕδςν ἀκααθύγεζ, ηὰξ κόζμοξ εεναπεῦμκ, πακημίαξ 

ηῶκ ἀκενώπςκ Ὅζζε Βάναανε. 

 

Σὺκ ηῇ Θεμηόηῳ Πάηεν ζμθέ, ηῷ ζεπηῷ Πνμδνόιῳ, 

Ἀπμζηόθμζξ ημῖξ ἱενμῖξ, Βάναανε, Ἀββέθμζξ ηαὶ πᾶζζ ημῖξ Ἁβίμζξ, 

Φνζζηὸκ ἀεὶ δοζώπεζ ζώγεζεαζ ἅπακηαξ. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηόθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

θέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ… 

 

Γόμα.Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ….  

Καί λῦλ.Τῆξ εζπθαβπκίαξ ηὴκ πύθδκ…. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πίζηεζ, ημὺξ πνμζηνέπμκηαξ ηῇ ζῇ, ζηέπῃ πακζεαάζιζε Πάηεν, 

ἔκδμλε Βάναανε, πάζδξ πενζζηάζεςξ ῥῦζαζ πνεζαείαζξ ζμο, ἐη 

παεῶκ ροπμθεόνςκ ηε, πηαζζιάηςκ ἀιέηνςκ, ημὺ ἐκμπθμοιέκμοξ ηε 

πὸ δαζιόκςκ δεζκῶκ, ἅια ἀθμνήημο ιαβείαξ, ὅπςξ εβκςιόκςξ 

ημῖξ ὕικμζξ, πάκηεξ ζε βεναίνμιεκ εεζπέζζε. 

 

Γέζπμζκα πνόζδελαζ… 

 

Τὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο…. 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 
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