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26 Ινπλίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηνλ   Όζηνλ 

Δαβίδ ηνλ ελ Θεζζαινλίθε 
• ΠΟΙΗΜΑ ΓΕΡΑΙΜΟΤ Μ. ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΣΟΤ 

 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν. 
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὅ Θεός ἡμῶν έλέησον ἡμᾶς 

 

ην Κύξηε εηζάθνπζνλ… 

, ιεε’ μ ημ 

Θεόξ Κύνζμξ, ςξ ζοκήεςξ, ηαζ ηα ελήξ: 

Ήρνο δ’. Ο πςσζείο ελ ησ ηαπξώ. 

Αββεθζηώξ επί ηδξ βδξ αζμηεύζαξ, Αββεθζηήξ ηαηδλζώεδξ 

εοηθείαξ, ηαζ ημο θςηόξ ημο εείμο πθήνδξ βέβμκαξ˙ όεεκ 

πάζδξ θύηνςζαζ, ζοιθμνάξ ηαζ ακάβηδξ, ηαζ πακημίςκ 

εθίρεςκ, ημοξ πζζηώξ πνμζζόκηαξ, ηδ ζδ πνεζαεία ζζε Γααίδ, 

ςξ παννδζίακ, πθμοηήζαξ πνμξ Κύνζμκ. 

Δόμα. Όκνηνλ. 

Θεζζαθμκίηδ δ πενίαθεπημξ πόθζξ, ηδ ζδ αζηήζεζ ηδ αβία 

ηαοπάηαζ, ηαζ ζε ιεζίηδκ έπμοζα πνμξ Κύνζμκ, εείαξ 

αβαεόηδημξ, δαρζθώξ αλζμύηαζ, Πάηεν ηδ πνεζαεία ζμο, ηαζ 

εενιή ακηζθήρεζ. Αθθά Γααίδ ιδ παύζδ εοθμβώκ, ημοξ ης 

αβίς καώ ζμο πνμζηνέπμκηαξ. 

Καη λπλ. Θενηνθίνλ. 

Οο ζζςπήζςιεκ πμηέ Θεμηόηε…. 

 

Ο Ν’ Ψαικόο θαη ν θαλώλ, νπ ε αθξνζηηρίο.  

 

«δκ ανςβήκ Γααίδ διίκ δίδμο. Γεναζίιμο». 
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Ωδή α’. Ήρνο πι. δ’. Τγξάλ δηνδεύζαο. 

ηεκήκ δζακύζαξ Πάηεν μδόκ, ζηεκώζεςξ πάζδξ, ηςκ εκ αίς 

δοζπενεζώκ, Γααίδ πθαηοζιώ ηςκ πνεζαεζώκ ζμο, νύζαζ διάξ 

ημοξ ηζιώκηαξ ζε ζζε. 

 

Ηθίμο αηηίζζ ημο κμδημύ, δζάθοζμκ Πάηεν, ηςκ παεώκ ιμο ημκ 

ζημηαζιόκ, ηαζ θάιρμκ ιμο θέββμξ εοθνμζύκδξ, ηδ 

θςημθόνς πνεζαεία ζμο ζζε. 

 

Ναιάηςκ αΰθςκ επζννμάξ επόιανδζμκ πάηεν, ημζξ εκ άκεναλζ 

ηςκ παεώκ, δεζκώξ εθζαμιέκμζξ Θεμθόνε, ςξ πνεζαεοηήξ 

διώκ ιέβαξ πνμξ Κύνζμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Αβκείαξ εδζαύνζζια παιθαέξ, αβκόκ ιε ζοκηήνεζ, ηαζ ηανδία 

ηε ηαζ κμΐ ηαζ πάζδ αζζεήζεζ Θεμηόηε, ηαζ ης θςηί ηδξ ζδξ 

δόλδξ ιε θάιπνοκμκ. 

 

Ωδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Ρώιδκ άκςεεκ δίδμο ηαζ αθδεή δύκαιζκ, ημο παηείκ αεί ημο 

δμθίμο, ηα ιδπακήιαηα, Γααίδ ιαηάνζε, ηαζ θςηζζιόκ ηαζ 

εζνήκδκ, ημζξ εενιώξ πνμζηνέπμοζζ, ηδ ακηζθήρεζ ζμο. 

 

Ωξ εκ δέκδνς δζήθεεξ, ηδκ ζδκ γςήκ ζζε, μύης ηανπμθόνμκ 

ιε δέκδνμκ, Πάηεν ακάδεζλμκ, αίμο ζεικόηδημξ, ηδ ιοζηζηή 

βεςνβία, ηδξ επζζηαζίαξ ζμο, Γααίδ ιαηάνζε. 

 

Γέναξ άβζμκ Πάηεν, ςξ αθδεώξ ηέηηδηαζ, δ Θεζζαθμκίηδ ημκ 

ηόπμκ, ηδξ ζδξ αζηήζεςξ, έκεα πνμζηνέπμκηεξ, μζ εοζεαείξ 

ηαε’ εηάζηδκ, ελ αοημύ θαιαάκμοζζ, πάνζκ ηαζ έθεμξ.  
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Θενηνθίνλ. 

Η πενίδμλμξ πόθζξ, ηαζ θμβζηή Γέζπμζκα, ημο παιααζζθέςξ ηδξ 

δόλδξ, ηαζ Πακημηνάημνμξ, ζηεύόξ ιε εύπνδζημκ, ηδξ εεσηήξ 

επζπκμίαξ, αίμο ηαεανόηδηζ, δείλμκ ηαζ ζώζόκ ιε. 

 

Γζάζςζμκ Γααίδ παιιάηαν πακημίςκ πεζναηδνίςκ, ζηεζία ηδ 

εηηεκεί ζμο πνμξ Κύνζμκ, ημοξ ελαζημύκηαξ ηδκ εείακ ζμο 

πνμζηαζίακ. 

 

Δπίαθερμκ εκ εοιεκεία πακύικδηε Θεμηόηε, επί ηδκ ειήκ 

παθεπήκ ημο ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαζ ίαζαζ ηδξ ροπήξ ιμο ημ 

άθβμξ. 

Αίηεζηο θαη Κάζηζκα. 

Ήρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πνμζηάηδξ διώκ, εκ πάζαζξ πενζζηάζεζζ, Γααίδ Θαοιαζηέ, ηαζ 

ακηζθήπηςν θάκδεζ, επενπμιέκςκ εθίρεςκ, ηαζ απαύζηςξ 

Υνζζηόκ, δζδόκαζ διίκ πηαζζιάηςκ άθεζζκ. 

 

Ωδή δ’. Εηζαθήθνα Κύξηε. 

Νμζδιάηςκ απάθθαλμκ, ηςκ ηαηά ροπήκ ηαζ ζώια ιαηάνζε, 

ημοξ πνμζηνέπμκηαξ ηδ ζηέπδ ζμο, ηαζ εηδεπμιέκμοξ ηδκ 

πνεζαείακ ζμο. 

 

Γςνεώκ ηςκ ημο Πκεύιαημξ, ζηεύμξ πμθοηίιδημκ ώθεδξ Άβζε, 

δςνεάκ όεεκ πνοηάκεοζμκ, Πάηεν ημζξ αζημύζζ ηα αζηήιαηα. 

 

Αβζάγεζ εηάζημηε, Πάηεν ηδ αΰθς επζθμζηήζεζ ζμο, μ καόξ ζμο 

μ πακάβζμξ, ηςκ πζζηώξ θμζηώκηςκ ηα κμήιαηα. 
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Θενηνθίνλ. 

Βαζζθέα ηδξ ηηίζεςξ, Κόνδ απμννήηςξ ζανηί ηοήζαζα,  

ααζζθεύεζκ ιε εκίζποζμκ, ηαηά ηςκ παεώκ ηςκ ημο 

αθθάζημνμξ. 

Ωδή ε’. Φώηηζνλ εκάο. 

Ίδε ζοιπαεώξ, παηνζηώ ζμο Πάηεν όιιαηζ, ημοξ θμζηώκηαξ ης 

αβίς ζμο καώ ηαζ εηάζης ημύηςκ δίδμο ςκ ακ δέδηαζ. 

 

Γόλδξ ημζκςκόξ, αζςκίμο πέθςκ ζζε, θύηνςζαί ιε ώ Γααίδ 

εαοιαημονβέ, αδμλίαξ παθεπήξ παεώκ ημο πείνμκμξ. 

 

Ήενμζζηαζ θαόξ, ης καώ ζμο Γααίδ ζζε, ςκ πνμζδέπμο ηαξ 

δεήζεζξ ηαξ εενιάξ, ηαζ πανάζπμο ημύημζξ Πάηεν πάνζκ 

άθεμκμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μήηεν ημο Θεμύ, Θεμηόηε Αεζπάνεεκε, ζοκμπήξ ιε 

απμθύηνςζαζ δεζκήξ ηαζ ημκ κμοκ ιμο εείς θόας 

ηαηαθάιπνοκμκ. 

 

Ωδή ζη’. Σελ δέεζηλ εθρέσ. 

Ιάζεζξ, ςξ πάθαζ Πάηεν εηέθεζξ, εκενβεία Παναηθήημο ηδ εεία 

μύης ηαζ κοκ ηαπζκήξ εεναπείαξ, ημοξ παθεπώξ ηνοπμιέκμοξ 

αλίςζμκ, Γααίδ Οζίςκ ηαθθμκή, ςξ εενάπςκ Θεμύ 

εκεεώηαημξ. 

 

Νεηνώζαξ, από κεόηδημξ Πάηεν, ηδξ ζανηόξ ζμο ηα 

θνμκήιαηα πάκηα, ηδ γςδθόνς εκ ζμζ εκενβεία, ηα ηδξ ζανηόξ 

διώκ πάεδ εακάηςζμκ, ηαζ πνμξ γςήκ ηδκ αθδεή, ηαξ εθέζεζξ 

διώκ ηαεμδήβδζμκ. 
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Γαζιόκςκ, απμδζώηςκ ηδκ θύιδκ, ημοξ ηδ ιάζηζβζ αοηώκ 

εθζαμιέκμοξ, ηδ πνμξ Υνζζηόκ εεναπεύεζξ πνεζαεία, ηαζ ημζξ  

ηοθθμίξ ημ μνάκ Πάηεν δέδςηαξ. Άθθ’ ώ Γααίδ εαοιαημονβέ, 

ηαζ διίκ αεί δίδμο ηδκ πάνζκ ζμο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ιθύμξ, ηςκ εκ ης ηόζις θνμκηίδςκ, ηαζ ιαηαίςκ ιενζικώκ 

Θεμηόηε, ηαζ πμθθαπθώκ εκκμζώκ παιαζγήθςκ, ημύηςκ 

απάκηςκ ημκ κμοκ ιμο ακύρςζμκ, ηαζ πμθζηεύεζεαζ ζεικώξ, 

εκ θνμκήζεζ ιε Κόνδ εκίζποζμκ. 

 

Γζάζςζμκ Γααίδ παιιάηαν πακημίςκ πεζναηδνίςκ, ζηεζία ηδ 

εηηεκεί ζμο πνμξ Κύνζμκ, ημοξ ελαζημύκηαξ ηδκ εείακ ζμο 

πνμζηαζίακ. 

 

Άπνακηε… 

Ήρνο β’. Σνηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 

Φςηόξ ημο Θείμο πθδζεείξ, Πάηεν ζζε, παεώκ ημκ γόθμκ 

θςηί ηδξ ζδξ πάνζημξ, ζηεδάγεζξ ηαζ κέιεζξ εηάζημηε, πανάκ ηαζ 

νώζζκ ροπήξ ηε ηαζ ζώιαημξ, Γααίδ ημζξ πζζηώξ πνμζζμύζζ ζμζ. 

Πνμηείιεκμκ. 

 

Σίιζμξ εκακηίμκ Κονίμο μ εάκαημξ ημο Οζίμο αοημύ. 

ηίπ. Μαηάνζμξ ακήν μ θμαμύιεκμξ ημκ Κύνζμκ… 

Δοαββέθζμκ. Δη ημο ηαηά Μαηεαίμκ. 

 

Δίπεκ μ Κύνζμξ ημζξ εαοημίξ Μαεδηαίξ˙ Πάκηα ιμζ πανεδόεδ 

οπό ημο Παηνόξ ιμο, ηαζ μοδείξ επζβζκώζηεζ ημκ Τζόκ, εζιή μ 

Παηήν μοδέ ημκ Παηένα ηζξ επζβζκώζηεζ, εζιή μ Τζόξ, ηαζ ώ εάκ 

αμύθδηαζ μ Τζόξ απμηαθύραζ. Γεύηε πνμξ ιε πάκηεξ μζ 

ημπζώκηεξ ηαζ πεθμνηζζιέκμζ, ηαβώ ακαπαύζς οιάξ. Άναηε  
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ημκ γοβόκ ιμο εθ’ οιάξ, ηαζ ιάεεηε απ’ ειμύ, όηζ πνάόξ εζιί 

ηαζ ηαπεζκόξ ηδ ηανδία ηαζ εονήζεηε ακάπαοζζκ ηαζξ ροπαίξ 

οιώκ. Ο βαν γοβόξ ιμο πνδζηόξ, ηαζ ημ θμνηίμκ ιμο εθαθνόκ 

εζηίκ. 

 

Δόμα. Σαζξ ημο ζμο Οζίμο…Καη λπλ. Σαζξ ηδξ Θεμηόημο… 

Πνμζόιμζμκ. 

Ηρνο πι. β’. Όιελ απνζέκελνη. 

ηίπ. Δθέδζόκ ιε μ Θεόξ ηαηά ημ ιέβα έθεόξ ζμο, ηαζ ηαηά ημ 

πθήεμξ ηςκ μζηηζνιώκ ζμο ελάθεζρμκ ημ ακόιδιά ιμο. 

Άββεθμξ εκ ζώιαηζ, ηδ μονακίς γςή ζμο, Πάηεν ακαδέδεζλαζ, 

ηαζ δμπείμκ έιροπμκ εείαξ πάνζημξ, ηαζ αεί ζζε, κέιεζξ ημζξ 

αζημύζζ, ζςηδνίαξ ηα δςνήιαηα,θύζζκ ηαζ ίαζζκ, πάζδξ 

παθεπήξ πενζζηάζεςξ, ηαζ κόζμο πανεπόιεκμξ, ημζξ εζθζηνζκώξ 

πνμζζμύζί ζμζ. εεκ ζμζ αμώιεκ˙ Μδ παύζδ πενζέπεζκ 

παηνζηώξ, ηαζ ηαηεοεύκεζκ πνμξ Κύνζμκ, ημοξ ζε ιαηανίγμκηαξ. 

 

Ωδή δ’. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Γαζιμκώκηα ςξ πάθαζ, κεακίακ ζάζς Πάηεν ης θόβς ζμο˙ μύης 

ηαζ κοκ απάζδξ, δαζιμκζηήξ απάηδξ, ηαζ ιακίαξ απάθθαλμκ, 

ηςκ εοζεαώκ ηαξ ροπάξ, Γααίδ εαοιαημθόνε. 

 

Ο ημ άδοημκ θέββμξ ηδ ροπή ζμο πθμοηήζαξ αίμο θαιπνόηδηζ, 

ηαζ δμοξ ημ αθέπεζκ αύεζξ, Γααίδ ηδ ηοθθςεείζδ, μύης 

θώηζζμκ δέμιαζ, ημοξ κμενμύξ μθεαθιμύξ, διώκ θςηί αΰθς. 

 

Τπδνέηδκ ζε εείμκ, ημο ςηήνμξ ςξ μίδεκ μ εοζεαήξ ααζζθεύξ  

ελέζηδ εκ ης πθμύης ηςκ εείςκ ζμο πανίηςκ˙ ελ ςκ δίδμο 

εηάζημηε, διίκ ημζξ ηέηκμζξ ημζξ ζμζξ, νακίδα εεμθόνε. 
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Θενηνθίνλ. 

Γαθδκώξ δζακύεζκ, ηδκ γςήκ ιμο Πανεέκε ηδ πνμζηαζία ζμο, 

αλίςζόκ ιε Κόνδ, ηαζ θέββεζ ιεηακμίαξ, απνμζηόπηςξ 

πμνεύεζεαζ, εκίζποζόκ ιε Αβκή, μδόκ ηδκ πνμξ ηα άκς. 

 

Ωδή ε’. Σνλ βαζηιέα. 

Δκ ηαζξ πενζί ζμο, άκεναηαξ θένςκ αθθέηηςξ, θθέλμκ ζζε ςξ 

ύθδκ ιμπεδνίαξ, πάζακ ημο Βεθίαν, ηδκ ηαε’ διώκ ιακίακ. 

 

Ράαδς αβία ηδξ πνμζηαζίαξ ζμο Πάηεν, ηαεμδήβδζμκ πνμξ 

ηνίαμκ ζςηδνίαξ, Θεζζαθμκζηέςκ, ηαξ εοζεαείξ πμνείαξ. 

 

Αβαθθζάηαζ, Θεζζαθμκίηδ δ πόθζξ, ηδ ζδ πάνζηζ Γααίδ 

εαοιαημθόνε, δκ απαύζηςξ ζηέπε, δεζκώκ επενπμιέκςκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

ύκηνζρμκ Κόνδ, ηδ ηναηαζά ζμο πνεζαεία, ηδκ ημο δνάημκημξ 

μθεενμηόημκ πθάκδκ, ηδκ ηαεμδδβμύζακ, πνμξ αόενμκ 

απςθείαξ. 

 

Ωδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ιθέςζαζ παιιάηαν, διίκ ημκ ςηήνα, ςξ ακ πηαζζιάηςκ 

ζοβπώνδζζκ εύνςιεκ, ηαζ ααζζθείαξ ηδξ άκς εείακ απόθαοζζκ. 

 

Μεβίζηςκ ζμο επάεθςκ, Πάηεν ηαζξ αηηίζζ, θαιπνοκμιέκδ δ 

πόθζξ ζμο ζζε Θεζζαθμκίηδ πνμζηνέπεζ αεί ηδ ζηέπδ ζμο. 

 

Ο ιέβαξ εκ Οζίμζξ, Γααίδ εεμθόνε, Θεζζαθμκίηδξ μ ζηύθμξ μ 

πάιθςημξ, θςξ ζςηδνίαξ ακάηεζθμκ εκ ηδ πόθεζ ζμο.  
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Θενηνθίνλ. 

Τικμύιεκ Θεμηόηε, ηα ζα ιεβαθεία, ηαζ ζοκ Αββέθς αμώιεκ ηα 

παίνε ζμζ˙ βαν επήβαζαξ πάζζ ηδκ αβαθθίαζζκ. 

 

Σν Άμηόλ εζηί ηαζ Μεβαθοκάνζα. 

 

Υαίνμζξ ηςκ Αββέθςκ μ ιζιδηήξ, Γααίδ Θεμθόνε, εείμο ένςημξ 

εδζαονόξ˙ ζο βαν ημκ ςηήνα, εη ανέθμοξ αβαπήζαξ, αοηώ 

από κεόηδημξ δημθμύεδζαξ. 

 

Ένςηζ πηενμύιεκμξ εεσηώ, ακήθεεξ εκ δέκδνς, ώζπεν 

άζανημξ αθδεώξ, ηαζ πηδκώκ ημκ αίμκ, ακύζαξ εεμθόνε, 

πθμοζίαξ δλζώεδξ, άκςεεκ πάνζημξ. 

 

Άββεθμξ ςνάεδξ ιεηά ζανηόξ, εοπνεπήξ ης είδεζ, ηαζ ημζξ 

ηνόπμζξ εεμεζδήξ˙ όεεκ ααζζθέςκ, ελέπθδλαξ ηαξ θνέκαξ, 

Γααίδ ηδ ζμζ δμεείζδ, πθμοζία πάνζηζ. 

 

Σδ ζδ πμθζηεία ηδ εαοιαζηή, δ Θεζζαθμκίηδ, δβζάζεδ Πάηεν 

Γααίδ˙ όεεκ ηαζ πνμζηνέπεζ, αεί ηδ ζδ πνεζαεία, ςξ ακ 

απνμζδμηήηςκ νύδηαζ εθίρεςκ. 

 

Σμοξ εκ εοθααεία Πάηεν Γααίδ, αεί πνμζζόκηαξ, ης καώ ζμο 

ης ζενώ, νύμο πάζδξ αθάαδξ, ηαζ πάζδξ επδνείαξ, ηαζ δίδμο 

ηδκ οβείακ, ροπήξ ηαζ ζώιαημξ. 

 

Μεηά Γδιδηνίμο ημο εοηθεμύξ, εείμο Γνδβμνίμο, ηαζ 

εεόθνμκμξ Θεςκά, Νέζημνόξ ηε άια, μζίαξ Θεμδώναξ οπέν 

διώκ δοζώπεζ, Γααίδ, ημκ Κύνζμκ. 
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Πάζαζ ηςκ Αββέθςκ αζ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Απμζηόθςκ 

δ δςδεηάξ, μζ Άβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηδξ Θεμηόημο, πμζήζαηε 

πνεζαείακ, εζξ ημ ζςεήκαζ διάξ. 

 

Σν Σξηζάγηνλ… 

Απνιπηίθηνλ. 

Ωξ θμίκζλ ελήκεδζαξ ηςκ ανεηώκ ημοξ ηανπμύξ, αζηήζαξ ςξ 

άζανημξ, εκ αιοβδάθδξ θοηώ Γααίδ Πάηεν ζζε. εεκ 

Θεζζαθμκίηδξ, ημζξ μζίμζξ ζμο πόκμζξ, πάνζκ πανά Κονίμο 

δαρζθή ηανπμοιέκδ, βεναίνεζ ςξ ιεζίηδκ ζε εενιόκ πνμξ ημκ 

θζθάκενςπμκ.  

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήρνο β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

Έπςκ παννδζίακ πνμξ Υνζζηόκ, μκ ηδ ζζαββέθς γςή ζμο, Πάηεν 

εδόλαζαξ, πνέζαεοε δεόιεεα, οπέν διώκ εηηεκώξ, ίκα πάζδξ 

νοώιεεα, μνβήξ ηαζ ακάβηδξ, ηαζ πακημίςκ εθίρεςκ, ηαζ 

πενζζηάζεςκ˙ πίζηεζ βαν ηδ ζδ πνμζηαζία, ζζε Γααίδ 

πνμζζόκηεξ, ηδξ ζδξ παηνζηήξ εοκμίαξ ηύπμζιεκ. 

 

Γέζπμζκα, πνόζδελαζ …. 

 

Σδκ πάζακ εθπίδα ιμο …. 

 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν. 
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὅ Θεός ἡμῶν έλέησον ἡμᾶς 




