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Γεπηέξα Αγίνπ Πλεύκαηνο Παξαθιεηηθόο Καλώλ  

Αγίνπ Πλεύκαηνο 

Πμίδια Ἁβίμο Μαλίιμο ημῦ Γναζημῦ 

ιεηεκεπεέκ εἰξ ηήκ ικμβναθζηήκ βθώζζακ ηῆξ θθδκμθώκμο 

νεμδμλίαξ πό Καεδβδημῦ Ἀκηςκίμο Μάνημο (2014), ηῇ αἰηήζεζ 

Πνςημπνεαοηένμο Γδιδηνίμο ημῦ Ἀεακαζίμο, ἐλ Ἄνηδξ. 

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ. 

  

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

Δἶηα ηά Σνμπάνζα. 

Ἦρνο  δ΄. Ὁ  ὑςσζείο  ἐλ  ηῷ  ηαπξῷ. 

Πκεύιαημξ Θείμο  πό ηάξ πηένοβαξ πάκηεξ, μἱ  ἐκ  ηζκδύκμζξ, 

ἀθβδδόζζ  ηαί  πόκμζξ  πάνπμκηεξ, πνμζθεύβςιεκ  ἐκ  πίζηεζ  

πμθθῇ· Πανάηθδηε,  αμήεδζμκ  ἐηαμῶκηεξ,  ἐκ  ηάπεζ, ὁ γοβόξ 

αανύηαημξ  ἐθ’ ἡιᾶξ  ηῆξ  ηαηίαξ· έ  βάν  Θεόκ  ὁιμθμβμῦιεκ, 

Ἀβαεέ,  ηαί  ηῇ  ῇ  ζηέπῃ  δαηνύμκηεξ  ζπεύδμιεκ. 

Γόμα. Ἀπμθοηίηζμκ ἁβ. Μαλίιμο ημῦ Γναζημῦ. 

Ἦρνο α΄. Σνῦ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο. 

ηηθδζίαξ  ἁπάζδξ  ηό  ηθεζκόκ ηαηαπίζηεοια  ηαί ηῶκ ἐκ Ῥςζίᾳ 

Ἁβίςκ ηό  εεόθεηημκ  ηόζιδια· ὁ  κέμξ Ἀπμζηόθςκ  ημῦ  πμνμῦ  

ἀζηήν, ὁ  δζαθάιπςκ ἐθ’ ἡιᾶξ· ἁπάκηςκ νεμδόλςκ ὁδδβόξ Παηήν 

ηε ηαί  Γζδάζηαθμξ. Γόλα μὖκ  Μαλίιῳ ηῷ Γναζηῷ, δόλα  ηῷ ημῦημκ  

δμλάζακηζ· δόλα  ηῷ δςνμοιέκῳ  δζ’ αημῦ πάνζκ  ηαί  ἔθεμξ. 

Καί  λῦλ. Θενηνθίνλ.Ἦρνο δ΄. Ὁ  ὑςσζείο  ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Σῇ  Θεμηόηῳ  ὡξ  ιδηνί  ἐηαμῶιεκ, μἱ  ηονακκμύιεκμζ  ἐπενμῦ  

δοκαζηείᾳ, ηῇ εεσηῇ  μο  ζηέπαζμκ  ἀβάπῃ  ἡιᾶξ· ζπεῦζμκ, Κόνδ, 

ῥύζαζεαζ  ηῶκ  ημῦ  Βεθίαν  παβίδςκ  ηαί  ηῆξ  ηαηαεθίρεςξ  ηαί  
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ηῆξ δαζιόκςκ  ιακίαξ· μί βάν πνμζάβμιεκ  πνεζαείακ εηθεῆ, ηόκ 

όκ εενάπμκηα, ὄθαζμκ Μάλζιμκ. 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

Δἶηα ὁ Κακώκ εἰξ ηό Ἅβζμκ Πκεῦια ημῦ ἁβ. Μαλίιμο, εἰξ ιμνθάξ 

δύμ. 

ΚΑΝΧΝ ΠΡΧΣΟ 

Οἱ  ιέκ  Δἱνιμί  ἐη  ημῦ  Ἰαιαζημῦ Κακόκμξ  εἰξ  ηήκ  Ἁβίακ  

Πεκηδημζηήκ   Ἰςάκκμο  ημῦ  Ἀνηθᾶ, εἰξ ἦπμκ δ΄, ηά δέ Σνμπάνζα 

ὅιμζα ηῷ Δἱνιῷ, ὧκ ἡ ἀηνμζηζπίξ· Ο ΔΝ ΔΗΡΚΣΖ ΓΡΑΦΑ, 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΝ ΘΤΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗ ΣΔ, ΔΗΡΚΣΖ ΡΤΑΗ 

ΑΗΧ(κίμο). 

ᾨδή α΄. Ἦρνο δ΄. Ὁ Δἱξκόο. 

Θείῳ ηαθοθεείξ ὁ αναδύβθςζζμξ βκόθῳ, ἐννδηόνεοζε ηόκ 

εεόβναθμκ κόιμκ· ἰθύκ βάν  ἐηηζκάλαξ ὄιιαημξ  κόμο, ὁνᾷ  ηόκ  

ὄκηα  ηαί  ιοεῖηαζ Πκεύιαημξ  βκῶζζκ, βεναίνςκ ἐκεέμζξ  ημῖξ 

ᾄζιαζζκ. 

Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεόο,ειέεζνλ θαη  ζῶζνλ ἡκᾶο.(επαλαιακβάλνπκε 

ζε θάζε ηξνπάξην εθηόο ησλ Θενηνθίσλ) 

 ιάκκᾳ Ἰζναήθ ἐκ ἐνήιῳ ηῷ πάθαζ ενέραξ,  ὁ  Αηόξ  ηήκ  ροπήκ 

ιμο πεζκῶζακ, πθήνςζμκ, Γέζπμηα, Πκεύιαημξ εείμο, ἵκα 

εανέζηςξ μί πάκημηε εεναπεύς, πίζηεζ  βκδζίᾳ ηαί δόλῃ πάκημηε. 

βώ ιέκ, Ἀβαεέ, βῆ ηαί ζπμδόξ  ἐκοπάνπςκ, ἀΰθμζξ μο ζεπημῖξ  

Λεζημονβμῖξ, ὕικμκ  ἄδς Σνζζάβζμκ, ὅκ  δέπμο  Σνζάξ  Ἁβία, ἡ  ιόκδ  

Ἀβαεή, ἐξ  ἀεί  πνμζηοκμοιέκδ ηαί ηῷ δμύθῳ  μο  ἐπίαθερμκ. 

Νεκίηδιαζ  παεῶκ ηαί πκεοιάηςκ ὀδύκδξ, ἅηζκα ροπήκ ηήκ ἐιήκ 

ηοννακμῦζζ· ἡ ζςηδνία ιμο ὁ Θεόξ πάνπεζξ ιόκδ, Πανάηθδηε 

Ἀβαεέ, ηῶκ ῶκ δμύθςκ ἡ δόλα, εἰξ έ, ὡξ Θεῷ, ἐπαθίδιζ. 

ζηόηζζιαζ  δεζκῶκ θμβζζιῶκ ἀκμιίαξ, ὅεεκ ηαί μἰηηνόκ πηῶια 

ηεῖιαζ  ἐκ  δύκῃ· δζό ηαεζηεηεύς, Ἀβαεέ, ῥοζεῆκαζ  ἐκ ηάπεζ, 
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ἀζεεκείαξ ἧξ  ηαηέπεζ  κμόξ  ιμο  ἀζεεκμύζαξ θνέκαξ, ἵκα βεναίνς 

ε ἐκεέμζξ ἄζιαζζ. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Ἱθάζεδηζ, Ἀβαεή, μί αμῶ, ἰθάζεδηί ιμζ, ηῷ παναθμβζζιμῦ   ηαί  

ἀπνμζελίαξ ηεζιέκῳ  εἰξ  αάεμξ  ἀπύειεκμκ, Θεμηόηε Μανία,  ηαί  

ἀπό  ηῆξ ημύημο δζώζεςξ  θύηνςζαζ όκ ἱηέηδκ, ηῷ μί, Μῆηεν, 

πνμζπίπημκηζ. 

Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεόο,ειέεζνλ θαη  ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Ῥῦζαζ ἡ ἐκ βαζηνί πανεεκζηῇ ζοθθααμῦζα, Λόβμκ Ὅκ Παηήν 

ἀθνάζηςξ πνό ηῶκ αἰώκςκ ἐβέκκδζεκ ἡιῶκ  εἰξ  ζςηδνίακ, Μῆηεν, 

ἡιᾶξ ηῇ ῇ πεζνί  ηῆξ  ηῆξ  θαβκείαξ δμοθείαξ, Ἀββέθςκ  πάνπμοζα  

πενηένα. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Κονίῳ ηῷ Τἱῷ ηῷ ῷ, Ἁβκή, ἐθεοεένακ δεῖλμκ ἀηακεῶκ ηήκ  ροπήκ 

ιμο, ἡ  ιόκδ βῆ  ἀθδεῶξ  ἁβία  ηε  εθμβδιέκδ· εὔθμνμκ βῆκ  δέ  

ἀκάδεζλμκ ῇ ιεζζηείᾳ, Εςήκ ηῶκ ἁπάκηςκ ἡ βεκκήζζαζα. 

ΚΑΝΧΝ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Οὗ ἡ ἀηνμζηζπίξ· Ο ΔΝ ΔΗΡΚΣΖ ΓΡΑΦΑ ΓΔΖΗΝ ΣΖΝΓΔ, 

ΑΝΣΧΝΗΟΝ ΡΤΑΗ ΔΗΡΚΣΖ ΣΖ ΑΗΧΝΗΟΤ. Α.Μ. 

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

Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεόο,ειέεζνλ θαη  ζῶζνλ ἡκᾶο. 

  ενέραξ ηῷ ιάκκᾳ ηόκ  Ἰζναήθ, ἐκ  ἐνήιῳ  πάθαζ, ύ κῦκ 

πθήνςζμκ  ηήκ ἐιήκ  ροπήκ, Γέζπμηα, Πκεύιαημξ Ἁβίμο, ἵκ’ 

εανέζηςξ εεναπεύς μζ πάκημηε. 

βώ ιέκ, πενάβαεε, ὁ  ζπμδόξ  ηαί  βῆ  ἐκοπάνπςκ, ζύκ  ἀΰθμζξ 

μο  θεζημονβμῖξ, ὕικμκ  ηόκ  Σνζζάβζμκ  μί  ἄδς, ύ  δέ  ὡξ  Ἁβία 

ηῷ δμῦθῳ  μο  ἐπίαθερμκ. 
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Νεκίηδιαζ, Πανάηθδηε Ἀβαεέ, πό  ηῶκ  πκεοιάηςκ  ηαί παεῶκ ηῶκ  

ὀδοκδνῶκ, ἅηζκα  ημθάγμοζζ ροπήκ  ιμο· ἡ  ζςηδνίακ  ιμο ὁ Θεόξ, 

μί ἀθίδιζ. 

ζηόηζζιαζ  ηῇ δύκῃ  ηῶκ  θμβζζιῶκ ηῶκ ηῆξ ἀκμιίαξ ηαί κῦκ 

πηῶια ηεῖιαζ μἰηηνόκ· ὅεεκ ἱηεηεύς ε νοζεῆκαζ, ηῆξ  ἀζεεκείαξ  

αηῆξ, ἥ  ηαηέπεζ  ιε. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Ἱθάζεδηζ, Πάκαβκε, μί αμῶ,ηῷ ἀπνμζελίαξ ηαί δεζκμῦ  

παναθμβζζιμῦ, εἰξ αάεμξ ἀπύειεκμκ ηεζιέκῳ ηαί ἀπό ηῆξ ημύημο  

δζώζεςξ  θύηνςζαζ. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Ῥῦζαζ  ἡ  ζοθθααμῦζα  ἐκ ηῇ βαζηνί ηῇ πανεεκζηῇ  μο, Ὅκ 

ἐβέκκδζεκ  ὁ  Παηήν,  ἀθνάζηςξ  πνό πάκηςκ  ηῶκ  αἰώκςκ, ηῇ ῇ 

πεζνί  ηῆξ ηῆξ θαβκείαξ δμοθείαξ  ιε. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Κονίῳ  ηῷ Τἱῷ μο δεῖλμκ, Ἁβκή, ἀηακεῶκ  ἐθεοεένακ ηήκ ροπήκ 

ιμο, εὔθμνμκ βῆκ, ἡ ιόκδ  ἀθδεῶξ βῆ ἡ ἁβία, ἡ  ηήκ  Εςήκ  ηῶκ  

ἁπάκηςκ  βεκκήζαζα. 

ᾨδή γ΄. Καλώλ α΄. Ὁ Δἱξκόο. 

Ἔῤῥδλε βαζηνόξ ἠηεηκςιέκδξ πέδαξ, ὕανζκ ηε δοζηάεεηημκ  

εηεηκμοιέκδξ, ιόκδ πνμζεοπή ηῆξ Πνμθήηζδμξ πάθαζ Ἄκκδξ, 

θενμύζδξ πκεῦια ζοκηεηνζιιέκμκ, πνόξ ηόκ Γοκάζηδκ  ηαί  Θεόκ  

ηῶκ  βκώζεςκ. 

Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεόο,ειέεζνλ θαη  ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Σνζάδμξ βκῶζζξ ἡιῖκ ἐκοπάνπεζ, ἀκαβέκκδζζξ  ημῦ  ηαη’ εἰηόκα  ηαί  

ὁιμίςζζξ πθάζιαημξ  ημῦ ηηζζεέκημξ, ὅ ηῇ ζανηώζεζ  ὁ  Λόβμξ  

ἔδεζλεκ ηαημζηίακ πάνζημξ εείαξ  γςμδόπμο  Πκεύιαημξ. 

Ἡζοπίᾳ ροπῆξ ηαί θμβζζιμῖξ  εθααείαξ, ηαηαζηόθζζμκ  κμῦκ ηῷ 

πάεεζ αἰπιαθώηῳ, δςνήιαζζ ἐκεέμζξ ημῖξ μῖξ, Πακηεθεήιςκ, ἵκα 
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ἐπαλίςξ ικῶ ε ηαί δμλάγς, ἁβζμπνεπῶξ ὡξ ἁνιόγεζ μζ ηῷ 

Παναηθήηῳ. 

Γέιςκ ηῶκ ζανηόξ παεῶκ ηῶκ αεαδθμύκηςκ ροπήκ ἐιήκ, δζάθοζμκ 

αἰημῦιαζ ηαί  ἐλαθάκζζμκ πάκηα ἅ ιμθύκμοζί ιε  ἱηεηεύς ε  ηαί  

πενδθακείαξ ἄιμζνμκ  δεῖλμκ  ιε,  έ ηόκ  Γεζπόηδκ  ηαί  Θεόκ  

ηόκ  ηνίκμκηα. 

Ῥῦζαζ  ημῖξ  ζεπημῖξ ἠκίμζξ μο  ηαί  εείμζξ, ὁνιήιαηα  ροπῆξ, 

παθζκῷ δέ μῦ θόαμο, ύ ιέ ζοβηνάηδζμκ, ἵκα ιεη’ εθααείαξ  ηαί  

δζακμίαξ  ηαεανᾶξ ὕικμοξ  μί  πνμζάβς, ηῷ εενβέηῃ, εεῖε 

Πανάηθδηε. 

Αβαζεῆκαζ  ηῆξ ροπῆξ ηά ὄιιαηα αἰημῦιαζ, ἅηζκα  δζέθεεζνα μῦ 

ιαηνοκεέκημξ, ἐκ ἀκμιίαζξ· πθήκ ύ θώηζζόκ ιε, Ἥθζε ὁθόθςηε  

δόλδξ  ηῆξ  εείαξ, πίζηεζ δεμιέκμο μί, εεῖε Πανάηθδηε. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Φοπήκ  ὄγμοζακ, Γέζπμζκα Μῆηεν, πάεεζζ ιζανμῖξ κεκεηνςιέκδκ, 

ὡξ ηνμθόξ ηῆξ Εςῆξ ηῆξ μνακίμο θακεῖζα, πνόθεαζμκ, ἐθέδζμκ ῇ 

ἐπζζηέρεζ, γςμπμζμῦζα ηῇ ῇ πθμοζίᾳ πάνζηζ. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Αὖεζξ ἀπέθαζμκ ηήκ ὀηκδνίακ, ἀπ’ ἐιμῦ ημῦ δμύθμο μο, Μῆηεν, ἐκ 

ηάπεζ· ἐκημθῶκ δ’ ἀκάδεζλμκ  ἐηηεθεζηήκ  ημῦ  Τἱμῦ  μο, ηῶκ  

γςμδόπςκ, ηαποκόκ  ηαί  βνήβμνμκ ἐκ πᾶζζ, ὕπκμκ ροπῆξ ηῆξ  ἐιῆξ 

ἐλαθείθμοζα. 

Καλώλ β΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεόο,ειέεζνλ θαη  ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Σνζάξ Ἁβία  ἡ  βκῶζζξ ηῆξ ῆξ ζεπηῆξ ἀβαεόηδημξ, ἀκαβέκκδζζξ 

πάνπεζ  ημῦ  ηαη’ εἰηόκα  ηαί  ὁιμίςζζκ πθαζεέκημξ ηηίζιαημξ,* ὅ 

ἐκζανηώζεζ ημῦ Λόβμο, ηαημζηίακ  ἔδεζλαξ εείακ ῆξ πάνζημξ. 

Ἡζοπίᾳ ροπῆξ ηε  ηαί θμβζζιμῖξ εθααείαξ ηε, ηαηαζηόθζζμκ ηόκ 

κμῦκ ιμο, ημῖξ μῖξ  ἐκεέμζξ δςνήιαζζ, ἵκα ἀλίςξ  ικῶ  ηαί  έ  

δμλάγς, Θεέ ιμο, ἁβζμπνεπῶξ ὡξ ἁνιόγεζ μζ, εεῖε Πανάηθδηε. 



[258] 

 

Γέις ηεκμδμλίαξ ηαί ηῶκ ηνοθίςκ ηζκήζεςκ ηῶκ ηῆξ ζανηόξ  παεῶκ  

αεαδθμύκηςκ  ἐιήκ ροπήκ· ἱηεηεύς ε, ηαῦηα δζάθοζμκ  ηαί 

ἐλαθάκζζμκ πάκηα, ηά ἐιέ ιμθύκμκηα, θζθακενςπόηαηε Γέζπμηα. 

Ῥῦζαζ ἠκίμζξ μο εείμζξ ηά ηῆξ ροπῆξ ιμο ὁνιήιαηα ηαί  ηῷ παθζκῷ 

ημῦ μῦ θόαμο, ύ ιε ζοβηνάηδζμκ, ἵκα εθααείᾳ ηε ηαί  ηαεανᾷ 

δζακμίᾳ, ὕικμοξ πνμζαβάβς μζ, εεῖε Πανάηθδηε. 

Αβαζεῆκαζ αἰημῦιαζ ηά ηῆξ ροπῆξ ὄιιαηα, ἅηζκα ἀπό μῦ 

ιαηνοκεέκημξ ηῇ ἀκμιίᾳ δζέθεεζνα· ύ  ιέκ κῦκ θώηζζμκ, Ἥθζε 

ὁθόθςηε δόλδξ, πίζηεζ μί  δέμιαζ, εεῖε Πανάηθδηε. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Φοπήκ ὄγμοζακ, Μῆηεν, εεμπανίηςηε Γέζπμζκα, ημῖξ πάεεζζ 

κεκεηνςιέκδκ ημῖξ ιζανμῖξ, γςμπμίδζμκ, ὡξ ηῆξ Εςῆξ  ἡ  ηνμθόξ  

ηῆξ  μνακίμο  θακεῖζα· πνόθεαζμκ, ἐθέδζμκ, ηῇ ἐπζζηέρεζ μο. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Ἀπ’ ἐιμῦ ὀηκδνίακ,  Μῆηεν, αὖεζξ ἀπέθαζμκ  ηαί  ἐπζιεθή  ηῶκ  

Τἱμῦ  μο  ἐκημθῶκ  ιε  ἀκάδεζλμκ, ἐηηεθεζηήκ  ηαποκόκ, ηῶκ 

γςμδόπςκ, Πανεέκε, ὕπκμκ ηόκ ααεύηαημκ ἀπό  ροπῆξ ἐλαθείθμοζα. 

Γζάζςζμκ, ἀπό ηαηῶκ  ηόκ δμῦθμκ μο, Πανάηθδηε, ὅηζ ἀβνίςξ ηαί 

ζοκεπῶξ ἐιέ πνμζαάθμοζζ μἱ  δαίιμκεξ,  θμβζζιμῖξ ηαί θακηαζίαζξ 

ἀεθίαζξ. 

πίαθερμκ, ιεη’ εζπθαπκίαξ, Πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπί ηό ἐιόκ ηῆξ 

ηανδίαξ  ζηθδνόκ  ἀπμθίεςια  ηαί  θώηζζμκ  ηῆξ  ροπῆξ  ιμο  ηό 

ζηόημξ. 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Σά ἄλσ δεηῶλ. 

Σῶκ πάκηςκ ηήκ γςήκ, ηό Πκεῦια ηό Πακάβζμκ,  ηήκ  αἰςκίςξ  

πδβήκ ηήκ  εεῖα δῶνα  ῥέμοζακ,  ηό  ὁιμμύζζμκ  Παηνί  ηαί  ηῷ  Τἱῷ 

αἰςκίςξ  πάνπμκηζ, ἐκ  ὕικμζξ  ηαί  ὡδαῖξ  πζζηῶξ  ἀκοικήζςιεκ,  

ὡξ  Θεόκ  ιεβαθύκμκηεξ. 

ᾨδή δ΄. Καλώλ α΄. Ὁ Δἱξκόο. 
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Ἄκαλ ἀκάηηςκ, μἶμξ  ἐλ  μἴμο ιόκμξ, Λόβμξ πνμεθεώκ, Παηνόξ ἐλ 

ἀκαζηίμο, ἰζμζεεκέξ μο Πκεῦια ημῖξ Ἀπμζηόθμζξ, κδιενηέξ  

ἐλέπειραξ  ὡξ  εενβέηδξ, ἄδμοζζ· δόλα ηῷ ηνάηεζ μο, Κύνζε. 

Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεόο,ειέεζνλ θαη  ζῶζνλ ἡκᾶο. 

μύξ Ἁβίμοξ  ηαθώκ, ἐκ κοιθῶκζ, Κύνζε, μνακίῳ, ἀλζώζαζ πμεῶ, 

ηθήζεςξ ῆξ  ἀημῦζαζ παιπμεήημο, Γέζπμηα Πακημηνάηςν, δζ’ 

ἔθεμκ πμθύ ῆξ ζοιπαεείαξ, ὅπςξ ἄδς μζ, δόλα ηῷ ηνάηεζ μο, 

Κύνζε. 

Γόλδξ πθδνώζαξ εείαξ, δεδζηαζιέκμκ όκ δμῦθμκ, Ἀβαεέ, πθάκῃ  

ημῦ ἀνπεηάημο, γδηήζαξ ενώκ, ἔζςζαξ, Σνζάξ Ἁβία·  ὅεεκ ηήκ ἐιήκ 

εθίρεζ ροπήκ ηεηοθδΐακ ζηενέςζμκ, ἐλορῶκ πνόξ ηά ἄκς ηῇ 

δοκάιεζ μο. 

Ἡιανηδηόημξ πμθθά ηαί πηαίμκηόξ μζ, θόαῳ ηαεήθςζμκ ζανηόξ 

ιμο ηῆξ ἀεθίαξ, δζακμήιαηα ἄεθζα ηαί ἐκεοιήζεζξ, ιέθθμοζζ 

ααζάκμζξ δέ ἐηθόαζζόκ ιε, ὅπςξ ἄδς μζ· δόλα ηῷ ηνάηεζ μο, 

Κύνζε. 

Μμί  ηῷ ἀεθίῳ, ηῷ μί ἡιανηδηόηζ,  ηόθιδκ πανάζπμο  ηαί δώνδζαί 

ιμζ θάμξ, ἐλαθείθςκ ἁιανηίαξ ιμο ἀδοκαιίαξ, πάνζηζ ηῇ ῇ, 

Πανάηθδηε, ηαί ζηέπῃ, πάκηαξ ἐθεῶκ μύξ δμύθμοξ ηαί ἱηέηαξ. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Ἥιανημκ, Μῆηεν, ὁ δμῦθμξ μο, πνμζπίπηςκ πθμύηζζμκ ροπήκ 

Πακύικδηε, δζρῶζακ δςνήιαημξ εείμο ηοπεῖκ, ηά κῦκ αἰημῦιαζ, 

ἐπάνζεςξ ὀθνύκ εἰξ ἔδαθμξ ααθμῦζα, ηνάγς μζ ὅπςξ, ηῆξ 

ηαπεζκώζεςξ παῖνε ηό ὄπδια. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Σήκ ηαημζηίακ ἁβίακ ηήκ ημῦ Τἱμῦ μο, δεῖλμκ ιε, Ἁβκή ηαεαίνμοζα 

ροπήκ ιμο δζζανζειήημο ζπζθώζεςξ·  ηαί  βεέκκδξ ἀπάθθαλμκ  

πονόξ,  ἀεί  ηαζμιέκμο, παῖνε μζ, ἵκα ηναοβάγς, Πακύικδηε. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 
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Ῥῦζαζ, Ἁβκή, Κονίμο ιαηνοκεέκημξ ηάθαζκμξ ἐιμῦ, ημῦ ζημηαζιμῦ 

ηῆξ πθάκδξ· πθήκ αῖξ  επαῖξ πακημδοκάιμζξ, Μῆηεν, ζηενέςζμκ  

Θεμῦ  ἀβάπδζζκ  ηαί θόαμκ ἐιμί ροπῇ, παῖνε ἵκα αμῶ μζ. 

Καλώλ β΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεόο,ειέεζνλ θαη  ζῶζνλ ἡκᾶο. 

μύξ Ἁβίμοξ ηαθῶκ εἰξ κοιθῶκα, Κύνζε, ηόκ μνάκζμκ ηαηαλίςζμκ 

ἀημῦζαζ ιε παιπμεήημο ηῆξ ῆξ ηθήζεςξ. 

Γόλδξ εείαξ ἐπθήνςζαξ ηόκ δεδζηαζιέκμκ, ὅκ ἀκεγήηδζαξ 

δζ’ἀβάπδκ ηαί δζέζςζαξ, ὦ Σνζάξ Ἁβία, ηῇ ηεκώζεζ μο. 

κ ηῷ θόαῳ ηαεήθςζμκ ηῷ εείῳ μο, ζανηόξ ιμο ηά ἄεθζα 

ἐιθζθμζμθήιαηα  ηαί ημθάζεζ ηήκ ροπήκ ιμο ἐηθόαζζμκ. 

Ἡιανηδηόηζ πανάζπμο ιμζ, ηόθιδκ εείακ ηαζ θῶξ ιμζ δώνδζαζ, 

ἐλαθείθςκ  ἁιανηίαξ ιμο ηήκ ἀδοκαιίακ, ηῇ ῇ πάνζηζ. 

μί  πνμζθεύβς, Πακύικδηε, εείῳ δςνήιαηζ πθμύηζζμκ ηήκ ροπήκ 

ιμο ηαπεζκώζεςξ, ηῆξ ἐπάνζεςξ ηό ὕρμξ ἐδαθίγμοζα. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Ἰδεῖκ ιε μἶημκ ηόκ ἅβζμκ Τἱμῦ ημῦ μῦ, Πανεέκε, ἀκάδεζλμκ ηήκ 

ροπήκ ιμο ἐηαεαίνμοζα, ἀπό ἀκανζειήημο πακζπζθώζεςξ. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Νεκζηδιέκμξ ηαηάηεζιαζ  ηαί  ὁδόκ Κονίμο πθήνςξ ἀπώθεζα· ηαῖξ 

επαῖξ μο κῦκ ζηενέςζμκ  εἰξ Θεμῦ  ηόκ  θόαμκ  ηαί  ἀβάπδζζκ. 

ᾨδή ε΄. Καλώλ α΄. Ὁ Δἱξκόο. 

Λοηήνζμκ ηάεανζζκ ἀιπθαηδιάηςκ, πονίπκμμκ δέλαζεε Πκεύιαημξ 

δνόζμκ, ὦ ηέηκα θςηόιμνθα ηῆξ ηηθδζίαξ· κῦκ ἐη ζώκ βάν 

ἐλεθήθοεε κόιμξ, ἡ βθςζζμπονζόιμνθμξ Πκεύιαημξ πάνζξ. 

 

Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεόο,ειέεζνλ θαη  ζῶζνλ ἡκᾶο. 



[261] 

 

Ἱηεηεύς ε, Σνζάξ, γςήκ ἐιήκ ηαηδύεοκμκ, πνόξ άξ ἐκημθάξ, ηάξ 

ζςηδνίμοξ,  ηαί θώηζζμκ ροπήκ ηήκ ἐιήκ, ὡξ αἰςκίςξ πάνπμοζα, 

θςηί μο ζεπηῷ, ηῷ πᾶζακ ηηῆζζκ θςηίγμκηζ ιανιανοβαῖξ ἱεναῖξ ηαί 

ἀζηναπαῖξ ῆξ εεόηδημξ. 

 ζηόηεζ  δεζιμύιεκμξ ἁιανηδιάηςκ εκμίᾳ ηῇ ῇ, Πακάβαεε, 

θώηζζόκ ιε, αμῶ μί· ημῦ αάνμοξ ηε ηῶκ ἁθύζεώκ ιμο, ἀβάπδξ 

πδβή, ἐθέεζ μο ημύθζζόκ ιε, ἁβκόηδημξ δέ ἐπζζηάθαλμκ βθοηαζιόκ 

μο. 

Ναόκ ηῆξ ῆξ πάνζημξ ἐζημηζζιέκδκ, πμίδζμκ ροπήκ, Πανάηθδηε, 

μῦ δμύθμο, ιακίαξ δεζκῆξ ηό ζηόημξ ἐηδζώηςκ, θςηίγςκ θςηί, 

θςηόξ πδβή πάνπςκ, ὁιμῦ ηῷ Παηνί  ηαί Λόβῳ  ηζιςιέκδ. 

Θεέ Ἀβαεέ, ἡιέναξ ηαί κοηηόξ ηε ηζκμῦζζ  εἰξ ὀνβήκ παιιίαναί ιμο 

πνάλεζξ  ηαί  θόβμζ  ηήκ ήκ  πνόξ ιε ιαηνμεοιίακ· μί μὖκ 

ἐηπθζπανῶκ πνμζπίπης  ηαί αμῶ μζ, ἐπείζηδξ αηῆξ ἀπάθθαλμκ 

ἀηζιίαξ. 

Ὕρεζ ῆξ δοκάιεςξ ζηενέςζόκ ιε, ροπήκ ηήκ ἐιήκ ηάικμοζακ ἐκ 

ηῇ εθίρεζ, κμόξ ηάξ ὁνιάξ ἀθ’ ὕπκμο ἁιανηίαξ ἐβεῖνμκ, Ἀβαεέ, 

ηαῦηαξ ηε δοκαιμῦκηζ, ὁ ιόκμξ δοκαηόξ, ὁ ημύξ κεηνμύξ  ἐβεῖνμκ. 

Σῇ ιόκῃ βεκκήζαζᾳ πδβήκ ζμθίαξ πάζδξ πνμζπίπης, Ἁβκῇ, 

Πανεέκῳ Πακοικήηῳ, δζά πακηόξ ημῦ δμύθμο μο ροπήκ ηήκ 

ηθμκμοιέκδκ  ἐπί ηῶκ εείςκ ἐκημθῶκ ηοβπάκς πανααάηδξ, 

ὀνεμθνμκεῖκ ἐηδίδαλμκ ηαί ἐπίζηνερμκ Τἱῷ μο.                           

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Ἤνεδζακ ἐπ΄ ἐιέ μἱ θμβζζιμί ηαηίαξ, ηύπημκηεξ ηήκ ροπήκ ἀκδθεῇ 

ααζάκῳ· μί ὅιςξ ηῇ Ἁβκῇ  Μδηνί ηε  ημῦ Θεμῦ ιμο, πνμζθεύβςκ 

ζοκδνμιῆξ ἐλ μνακμῦ αἰημῦιαζ, πθμοηῖζαζ δζδαπαῖξ Τἱῷ μο 

εανέζηαζξ. 

Καλώλ β΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεόο,ειέεζνλ θαη  ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Σνζάξ ὁ Θεόξ, γςήκ ἐιήκ ηαηδύεοκμκ, πνόξ άξ ἐκημθάξ ηάξ 

ζςηδνίμοξ, θςηίγμοζα ιανιανοβαῖξ ἱεναῖξ ηῆξ ῆξ εεόηδημξ. 
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Ἥθζμξ ύ ὤκ, ηόκ ηῆξ ἁιανηίαξ δεζιώηδκ, ηόκ αανοκόιεκμκ 

ἁθύζεςκ ηῷ ἄπεεζ, ὡξ ἀβάπδξ πδβή, ημύθζζόκ ιε ηῷ ἐθέεζ μο. 

Ναόκ πάνζημξ ῆξ, ηήκ ἐζημηζζιέκδκ, Πανάηθδηε, ροπήκ ιμο 

θώηζζμκ  θςηί, θςηόξ πδβή πάνπςκ, Λόβῳ ηε ὁιμῦ, Παηνί ηε  

ηζιςιέκδ. 

Γόξ ιμζ, Ἀβαεέ, ἀπαθθαβήκ ἀπό ἐπείζηδξ ἀηζιίαξ μί μὖκ ἐηθζπανῶκ 

βμκοηθζκῶξ πνμζπίπης, ὅηζ ἡιέναξ ηαί κοηηόξ πνάλεζζ πανμνβίγς. 

Ἔβεζνμκ, επηέ, ροπήκ ηήκ ἐιήκ ηάικμοζακ ηῇ εθίρεζ, κμόξ ηάξ 

ὁνιάξ ἀθ’ ὕπκμο ἁιανηίαξ, ύ ιόκμξ βάν ὁ δοκαηόξ, ὁ ημύξ κεηνμύξ  

ἐβείνςκ. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Ἁβκή δζά πακηόξ, ημῦ δμύθμο μο ροπήκ ηήκ ηθμκμοιέκδκ, δίδαλμκ 

ὀνεμθνμκεῖκ ηαί ἐπίζηνερμκ Τἱῷ μο, ἐπί ηῶκ εείςκ ἐκημθῶκ, 

ηοβπάκς βάν πανααάηδξ. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Νίηδκ θμβζζιῶκ, δμθίςξ ηόκ δμῦθμκ μο ηοπηόκηςκ, πνμζθεύβςκ 

ἐπί έ, ἐλ μνακμῦ αἰημῦιαζ, πθμοηῖζαζ δζδαπαῖξ Τἱῷ μο 

εανέζηαζξ. 

ᾨδή ζη΄. Καλώλ α΄. Ὁ Δἱξκόο. 

Ἱθαζιόξ ἡιῖκ Υνζζηέ  ηαζ  ζςηδνία, ὁ Γεζπόηδξ ἔθαιραξ ἐη ηῆξ 

Πανεέκμο, ἵκ, ὡξ Πνμθήηδκ εδνόξ  ἐη εαθαηηίμο, ζηένκςκ Ἰςκᾶκ, 

ηῆξ θεμνᾶξ δζανπάζῃξ, ὅθμκ ηόκ Ἀδάι, παββεκῆ πεπηςηόηα. 

Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεόο,ειέεζνλ θαη  ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Νεκίηδιαζ ημῖξ πάεεζζ ηῆξ ζανηόξ, ςηήν ιμο, αεαοεζζιέκμξ  

ἐκοπάνπςκ ηε ἐζπάηῃ ἀαύζζῳ, Αηόξ ιε  γώςζμκ εενιῶξ 

ηαεζηεηεύς, ῥύαλζ  ηῆξ  ῆξ  πδβῆξ  ηῆξ  γςμδόπμο, ἀνδεύςκ ηήκ 

ἐιήκ ροπήκ ηήκ ηαζμιέκδκ. 

Ὄκηςξ ζζςπῆξ ιεβίζηδξ  ἀλζμῦκηαζ, ιοζηήνζα ηά ά· ηνία βάν 

ἐκοπάνπμοζζ  εεόηδηζ  ιζᾷ, πνόζςπα ἀζοβπύηςξ ἄκανπε Σνζάξ, 

ἀθνάζηςξ ἡκςιέκα· ζῶζμκ, Ἀβαεέ, ηό ἐη πμόξ όκ ἔνβμκ. 



[263] 

 

Ἵζμξ ηῷ Παηνί ὁ Λόβμξ ἐκοπάνπεζ ηαί Πκεῦια ηό ζεπηόκ, αἰώκςκ 

ἀπό πάκηςκ· ιζᾶξ ἀπό Ἀνπῆξ ἐηθάιπμκηεξ  ηῷ ηόζιῳ, ηεπςνζζιέκμζ 

ιέκμκηεξ ἐκ ημῖξ πνμζώπμζξ· δόλα μζ, ὦ Σνζάξ, ἡ εεία Μμκανπία. 

Κανπμύξ ιμί δίδμο, Πανάηθδηε ιεηακμίαξ, ροπήκ ηαί γςήκ ἐιήκ 

αεαδθςιέκδκ, ηαεαῖνμκ, Ἀβαεέ, αεαήθμο  ἀκηζηεζιέκμο, ηάξ ἀπό 

κεόηδημξ ηζκήζεζξ ηάξ αεαήθμοξ, ἅξ ηνόπμζξ πμθθμῖξ ἐιέ ἔπθδζεκ 

ῥύπμο. 

Οἶιμζ ηῷ ἀεθίῳ, ηόκ κμῦκ ηαηεζθδιιέκῳ ζοβπύζεςξ δεζκῆξ ηαί 

πίπημκηζ πακημίμζξ ηαημῖξ, ὡξ ἡ καῦξ εαθάζζῃ ηοιαηώδῃ ηαί 

πκεύιαζζ ζθμδνμῖξ πακηί ηθμκζγμιέκῃ· Πανάηθδηε Ἀβαεέ, 

ἐηθύηνςζόκ ιε ἐκ ηάπεζ. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Γεκκαζμδςνίαξ πδβή  ηαί  εζπθαπκίαξ πάνπμοζα, Ἁβκή, Τἱῷ μο 

ηάιρμκ, Μῆηεν, ηῷ  πηώζεζ θμαενᾷ ηεζιέκῳ  ηαί αζμῦκηζ· ὄνημοξ 

ημύξ πνόξ Αηόκ  ἀθνόκςξ πανααάκηα Πακαιώιδηε, πμίδζμκ 

ἐθεῆζαζ. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

πζδνμιάξ ἐπ’ἐιέ ἐπενῶκ ηῶκ ἀμνάηςκ ἐηδίςλμκ, Ἁβκή Πανεέκε, 

ἀπό ροπῆξ ιμο, δζά ηῆξ ῆξ, Μδηνάκακδνε, ἰζπύμξ ἀκζηήημο, ηῷ 

δμύθῳ μο δςνίγμοζα ηήκ εείακ πακμπθίακ ηαί πκεοιαηζηήκ 

ηάιπημοζα ηόκ Τἱόκ μο. 

Καλώλ β΄. Σήλ δέεζηλ, ἐθρεῶ. 

Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεόο,ειέεζνλ θαη  ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Σμῖξ πάεεζζ ηῆξ ζανηόξ  κζηδεείξ, αεαοεζζιέκμξ πάνπς ἀαύζζῳ ηῇ 

ἐζπάηῃ· ὅεεκ, ῶηεν ιμο, εενιῶξ ηαεζηεηεύς, γώςζόκ ιε πδβῇ ηῇ 

ῇ γςμπανόπῳ· μῦ δέμιαζ  ημῦ Λοηνςημῦ, ηήκ ηαζμιέκδκ ροπήκ 

ιμο ηαηάνδεοζμκ. 

Ὦ ηῶκ ῶκ θνζηηῶκ ηαί εείςκ ιοζηδνίςκ, ἅηζκα ζζςπῆξ ιεβίζηδξ 

ἀλζμῦκηαζ, εεόηδηζ ιζᾷ πνόζςπα ἀζοβπύηςξ ηνία ἐκοπάνπμοζζ, 

ἀθνάζηςξ  ἡκςιέκα· δζό ύ ζῶζμκ, Ἀβαεέ, ηό ἐη πμόξ όκ ἔνβμκ, 

μῦ  δέμιαζ. 
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Νέεζξ ηῷ Παηνί ηαί Λόβῳ ἐκοπάνπεζξ, Πανάηθδηε Ἀβαεέ, ύ ηό 

εεῖμκ Πκεῦια, ιζᾶξ ἀπό Ἀνπῆξ ἐηθάιπμκηεξ ηῷ ηόζιῳ, ημῖξ 

πνμζώπμζξ ιέκμκηεξ ιόκμκ ηεπςνζζιέκμζ· δόλα μζ ὦ Σνζάξ, ἡ εεία 

Μμκανπία, δόλα μζ. 

Ἴδε ηήκ ἐιήκ, ροπήκ αεαδθςιέκδκ ηαί ηάεανμκ αηήκ, αεαήθμο 

ἀκηζηεζιέκμο, κεόηδημξ ἀπό ηζκήζεςκ αεαήθςκ, αἵ ηνόπμζξ πμθθμῖξ 

ἐιέ  ἔπθδζακ ῥύπμο· Πανάηθδηε Ἀβαεέ, ιεηάκμζακ ὁ Θεόξ ιμί 

δώνδζαζ. 

Οἶιμζ, ἔπμκηζ κμῦκ, αἰπιάθςημκ ηῷ πάεεζ, ζοβπύζεςξ δεζκῆξ 

ἐιπίπημκηζ πακημίμζξ ηαημῖξ, ὡξ ἡ καῦξ εαθάζζῃ ηοιαηώδεζ ηαί 

πκεύιαζζ ζθμδνμῖξ ἀβνίςξ δμκμοιέκδ· Πανάηθδηε Ἀβαεέ, όκ 

δμῦθμκ, ὁ Θεόξ, ἐκ ηάπο ἐηθύηνςζαζ. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Νεῦζμκ πνόξ ηόκ όκ, Πακαιώιδηε, δμῦθμκ, ηῷ πηώζεζ θμαενᾷ 

ηεζιέκῳ  ηαί  αζμῦκηζ, ηόκ ἀθνόκςξ ημύξ ὄνημοξ πανααάκηα πνόξ 

ηόκ όκ Τἱόκ, Κύνζμκ ηαί Θεόκ ιμο·  ἐπίηαιρμκ Αηόκ, Ἁβκή, ὡξ 

εζπθαπκίαξ πδβή ἡ ἀέκκαμξ. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Ῥῦζαζ, ὧ Ἁβκή Πανεέκε, ηήκ ροπήκ ιμο, ἐπζδνμιάξ ἀπό ἐπενῶκ ηῶκ 

ηαη’ἐιμῦ ἀμνάηςκ, Μδηνάκακδνε ηῇ ῇ ἰζπύσ ηῇ ἀκζηήηῳ, ὅπθμζξ 

πκεοιαηζημῖξ ημζπίγμοζα όκ δμῦθμκ· ἐπίηαιρμκ, Μῆηεν Ἁβκή, ηόκ 

όκ Τἱόκ ῇ δεήζεζ ηαί πάνζηζ. 

Γζάζςζμκ, ἀπό ηαηῶκ  ηόκ όκ  δμῦθμκ, Πανάηθδηε, ὅηζ ἀβνίςξ ηαί 

ζοκεπῶξ εἰξ ἐιέ ἐπζηίεεκηαζ μἱ  δαίιμκεξ,  θμβζζιμῖξ ηαί θακηαζίαζξ 

ἀεθίαζξ. 

πίαθερμκ, ιεη’ εζπθαπκίαξ, Πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπί ηό ἐιόκ ηῆξ 

ηανδίαξ  ζηθδνόκ  ἀπμθίεςια  ηαί  θώηζζμκ  ηῆξ  ροπῆξ  ιμο  ηό 

ζηόημξ. 

Κνληάθηνλ ηῆο Πεληεθνζηῆο. Ἦρνο πι. δ΄. 
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Ὅηε ηαηααάξ ηάξ βθώζζαξ ζοκέπεε, δζειένζγεκ ἔεκδ ὁ Ὕρζζημξ· ὅηε 

ημῦ πονόξ  ηάξ βθώζζαξ  δζέκεζιεκ, εἰξ  ἑκόηδηα πάκηαξ ἐηάθεζεκ·  

ηαί  ζοιθώκςξ δμλάγμιεκ  ηό Πακάβζμκ Πκεῦια. 

Πξνθείκελνλ.Σό Πκεῦια μο ηό ἀβαεόκ, ὁδδβήζεζ ιε ἐκ βῇ  εεείᾳ. 

η. Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ. 

Δαββέθζμκ ἐη ημο ηαηά Ἰςάκκδκ (ἐη ημῦ ε΄ ςεζκμῦ). 

Οὔζδξ ὀρίαξ ηῇ ἡιένᾳ ἐηείκῃ, ηῇ  ιζᾷ ηῶκ αααάηςκ ηαί ηῶκ εονῶκ  

ηεηθεζζιέκςκ, ὅπμο ἦζακ μἱ ιαεδηαί ζοκδβιέκμζ δζά ηόκ θόαμκ ηῶκ 

Ἰμοδαίςκ, ἦθεεκ ὁ Ἰδζμῦξ ηαί ἔζηδ εἰξ ηό ιέζμκ ηαί θέβεζ αημῖξ· 

εἰνήκδ ιῖκ. Καί  ημῦημ εἰπώκ, ἔδεζλεκ αημῖξ  ηάξ πεῖναξ ηαί ηήκ 

πθεονάκ αημῦ. πάνδζακ μὖκ μἱ ιαεδηαί, ἰδόκηεξ ηόκ Κύνζμκ. 

Δἶπεκ μὖκ αημῖξ ὁ Ἰδζμῦξ πάθζκ· εἰνήκδ ιῖκ· ηαεώξ ἀπέζηαθηέ ιε 

ὁ Παηήν, ηᾀβώ πέιπς ιᾶξ. Καζ ημῦημ εἰπώκ, ἐκεθύζδζε  ηαζ θέβεζ 

αημῖξ· θάαεηε Πκεῦια Ἅβζμκ· ἄκ ηζκςκ ἀθῆηε ηάξ ἁιανηίαξ, 

ἀθίεκηαζ αημῖξ· ἄκ ηζκςκ ηναηῆηε, ηεηνάηδκηαζ. 

Γόμα.Σαῖξ  ηῶκ Ἀπμζηόθςκ…Καί  λῦλ.Σαῖξ  ηῆξ  Θεμηόημο… 

Ἰδηόκεινλ.Ἦπμξ πθ. α΄. Σήκπέν ἡιῶκ. 

η. Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο… 

Εςή ηῶκ πάκηςκ, θῶξ ηαί  πανδβμνία, ἐθπίδα ηαί βθοηύηδξ, Ἅβζμκ 

Πκεῦια, ημύξ έ Θεόκ ὁιμθμβμῦκηαξ, ζύκενμκμκ Παηνόξ ηαί ημῦ 

Τἱμῦ ηε, ηῶκ δώνςκ μο ἡιᾶξ ηαηαλίςζμκ ηαί ἄθεζζκ ἁιανηζῶκ 

ἡιῖκ δώνδζαζ· ύ βεκμῦ ιεε’ ἡιῶκ ηαί μδείξ ηαε’ ἡιῶκ. 

ᾨδή δ΄. Καλώλ α΄. Ὁ Δἱξκόο. 

ύιθςκμκ ἐενόδζεκ ὀνβάκςκ ιέθμξ,ζέαεζκ ηό πνοζόηεοηημκ 

ἄροπμκ ανέηαξ·ἡ ημῦ Παναηθήημο δέ θςζθόνμξ πάνζξ,ζεααζιζάγεζ 

ημῦ αμᾶκ· Σνζάξ ιόκδ,ἰζμζεεκήξ, ἄκανπμξ, εθμβδηόξ εἶ. 

Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεόο,ειέεζνλ θαη  ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Ναόκ ιε δεῖλμκ, ῶηεν, Παηνόξ  Λόβε,παεῶκ ηε ἐθεύεενμκ, ηαηίαξ 

ηῆξ ημῦ ἤεμοξ, ἁβίαζξ δςνεαῖξ ημῦ εείμο Παναηθήημο, πθμοηίγςκ ιε  

ηόκ ἄδμκηα μί εθνμζύκςξ· ὁ ηῶκ Παηένςκ Θεόξ, εθμβδηόξ εἶ. 
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θέδζμκ, ώηεν, ἐιήκ ηανδίακ, θίεμο ἀνναβμῦξ ζζδήνμο ηε 

ζηθδνμηένακ, βθοηύηδημξ δέ πθήνςζμκ, ἵκα ηναοβάγς ζςγόιεκμξ, 

μί ηῷ ιόκῳ εενβέηῃ· ὁ ηῶκ Παηένςκ Θεόξ, εθμβδηόξ εἶ. 

Ἵκα ημῦ Παηνόξ, Πεύιαημξ ηαί Τἱμῦ ηε αἰώκζμκ ζοκύπανλζκ ηνζῶκ 

εείςκ πνμζώπςκ, ὀκηόηδηζ  ιζᾷ, ηζιήζςιεκ ἐιθνόκςξ, ιεβάθῃ ηῇ 

θςκῇ ἄδμκηεξ εθμβμῦιεκ· ὁ ηῶκ Παηένςκ Θεόξ, εθμβδηόξ εἶ. 

οκδεείᾳ πμκδνᾷ ααθθόιεκμξ ὡξ δμῦθμξ ηαί ἁιανηςθῷ, δεόιεκμξ  

πνμζπίπης μί, ώηεν Ἀβαεέ, ηῷ ημῦ πακηόξ Γεζπόηῃ δεόιεκμξ 

αεαήθμο ἔνβμο ἀπαθθαβῆκαζ· ὁ ηῶκ Παηένςκ Θεόξ, εθμβδηόξ εἶ. 

Σῇ εδμηίᾳ ηῇ ῇ ηαί ἰζπονᾷ πεζνί μο, ζηενέςζμκ  ηήκ  ηάικμοζακ 

πό ηῆξ ἁιανηίαξ ροπήκ ηήκ ἐιήκ, ημῦ μῦ ἀπνείμο δμύθμο, 

ζςγόιεκμξ ὅπςξ δμλμθμβῶκ ε ηνάγς·* ὁ ηῶκ Παηένςκ Θεόξ, 

εθμβδηόξ εἶ. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Ἔιπθδζμκ θςηόξ, Θεμπανίηςηε Κόνδ, κμῦκ ηαί ροπήκ, ἐλ ἁιανηίαξ 

ἐζημηζζιέκα, κμήζεςξ Θεμῦ ηαζ εενιῆξ ιεηακμίαξ, ἵκα ἄδς μζ, 

ὁιμῦ ηῷ Ἀνπαββέθῳ· Γέζπμζκα πάκηςκ παῖνε,  Δθμβδιέκδ. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

ιπαεεῖξ θμβζζιμύξ  ηαί ζανηόξ ηάξ ἀκόιμοξ ηζκήζεζξ  κέηνςζμκ, 

πάνζηζ Παναηθήημο· ἰζπύκ βάν ηέηηδζαζ Θεόκ βεκκδζαιέκδ, ἵκα 

ἄδς μζ, ἁβζμπνεπεζηάηςξ· κῦκ ηαί ἀεί δόλα μζ, Πακαβία. 

Καλώλ β΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεόο,ειέεζνλ θαη  ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Ὕδςν ἀεακαζίαξ ἁβίςκ δςνεῶκ μο, ζεπηέ Πανάηθδηε, παεῶκ 

ἐθεύεενόκ ιε, ηαηίαξ ηῆξ ημῦ ἤεμοξ δεῖλμκ ηόκ ἄδμκηα· ὁ ηῶκ 

Παηένςκ ἡιῶκ Θεόξ, εθμβδηόξ εἶ. 

ῶηεν, ἐθεήζόκ ιμο, ηανδίακ ζηθδνμηένακ θίεμο ζζδήνμο ηε, 

βθοηύηδημξ πθδνώζαξ ηῆξ ῆξ, Πακηεθεήιςκ, ἵκα ηναοβάγς μζ· ὁ 

ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ Θεόξ, εθμβδηόξ εἶ. 
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Ἄζςιεκ ηῷ Κονίῳ, ηζιῶκηεξ εθνμζύκςξ εείςκ ζοκύπανλζκ 

πνμζώπςκ, ημῦ Παηνόξ ηε ηαί ημῦ Τἱμῦ ὁιμῦ ηε ηαί  εείμο 

Πκεύιαημξ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ Θεόξ, εθμβδηόξ εἶ. 

Ἴδέ ιμο ζοκδεείαξ ηῆξ πμκδνᾶξ  ηό αάνμξ, μῦ ῶηεν δέμιαζ, ὁ 

ἁιανηςθόξ  ηαί  δμῦθμξ πνμζπίπης ηῷ Γεζπόηῃ ηαηῶκ ιε 

ἀπάθθαλμκ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ Θεόξ, εθμβδηόξ εἶ. 

Δδμηίᾳ, ῶηεν,  ηαί  ἰζπονᾷ πεζνί μο, ἐιήκ ζηενέςζμκ ροπήκ, 

ἀπνείμο δμύθμο, ὅζηζξ δμλμθμβῶκ ε, πίζηεζ ἀκαηνάγεζ μζ· ὁ ηῶκ 

Παηένςκ ἡιῶκ Θεόξ, εθμβδηόξ εἶ. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Ἵκα μί ηῇ Κόνῃ, ὁ ἐζημηζζιέκμξ ροπῇ ηανδίᾳ ηε, ἀκααμῶ ηόκ 

ὕικμκ ὁιμῦ ηῷ Ἀνπαββέθῳ,θςηί μο ἔιπθδζμκ· ὅπςξ αμῶ μζ, 

Ἁβκή, δόλα μζ, Πακαβία. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Ῥῦζαζ ηῶκ ἐιπαεείαξ θμβζζιῶκ ἀκόιςκ, ηζκήζεζξ κέηνςζμκ 

ζανηόξ, ημῦ Παναηθήημο πάνζηζ  ηαί  δοκάιεζ, ἰζπύκ βάν ηέηηδζαζ· 

ὅπςξ αμῶ μζ, Ἁβκή, δόλα μζ, Πακαβία. 

ᾨδή ε΄. Καλώλ α΄. Ὁ Δἱξκόο. 

Λύεζ ηά δεζιά  ηαί  δνμζίγεζ  ηήκ  θθόβα, ὁ ηνζζμθεββήξ  ηῆξ 

εεανπίαξ ηύπμξ·  ικμῦζζ Παῖδεξ, εθμβεῖ  δέ  ηόκ ιόκμκ ςηῆνα  

ηαί  Πακημονβόκ, ὡξ  εενβέηδκ, ἡ  δδιζμονβδεεῖζα ζύιπαζα 

ηηίζζξ. 

 

Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεόο,ειέεζνλ θαη  ζῶζνλ ἡκᾶο. 

.Ἰδζμῦ Θεέ, θῶξ ηῶκ ἐζημηζζιέκςκ πέθεζξ, ὅεεκ ηἀιμῦ ἐηαεάνζζμκ 

ηανδίακ, ἀκόιςκ θμβζζιῶκ δζώζεςξ αἰζπίζηδξ, ἵκα ηνάγς μζ, 

Πμζδηά ηῶκ ἁπάκηςκ, ηανδίᾳ ηαεανᾷ· μί πνέπεζ, Μόκῳ, δόλα. 
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Ῥήημνεξ ὁιμῦ ημῖξ θεζημονβμῖξ μο ἀΰθμζξ,Ὕρζζηε Σνζάξ, 

Μμκαδζηή ηαί Ἁβία, ἡ θόβῳ ιόκῳ ζοζηδζαιέκῃ ηόζιμκ, ὕικμκ 

ἄδςιεκ, αἰκμῦκηέξ μο ηό ηνάημξ, ὄκηεξ ζπμδόξ μἱ δμῦθμζ μο ηαί 

βῆ ηε. 

Καηαζηνμθζηῶκ ἐπζεέζεςκ ῥῦζαζ, ἐπενῶκ ἐιέ κζημύκηςκ ηῶκ 

ἀμνάηςκ· ροπῇ ηῇ ἐιμί δέ, ὡξ βῇ ἐνδιςηάηῃ, ηήκ πάνζκ μο 

ἐιθύηεοζμκ ηήκ γςδθόνμκ, Πανάηθδηε ζεπηέ, ὁ Θεόξ, ηαηαδέπμο. 

Σά ἐκ πνμζεοπῇ  ἀπό μῦ αἰημῦιαζ, ἵκα ἐηηεθῶ ιεη’ἀβάπδξ  ηαί  

θόαμο, ἀλίςζμκ όκ δμῦθμκ, παναιοείαξ θάμξ, ζηδνίγςκ ιε ηαῖξ 

αῖξ, Φςημδόηα, ἀηηίκαζξ, Πανάηθδηε ζεπηέ, ὁ Θεόξ, ηαηαδέπμο. 

Ἤνεδζακ πέν ηεθαθήκ ιμο ἀεθίακ Βεθίαν θμβζζιμί πάεμοξ 

ηεκμδμλίαξ ύ, Γέζπμηα μἰηηίνιςκ, εενάπεοζμκ ροπήκ ιμο 

δαζιόκςκ ῥοπανῶκ αμθαῖξ ηήκ ὀπθμοιέκδκ, ὅκ ηνόπμκ, Ἀβαεέ, ύ 

ἐπζβζκώζηεζξ. 

ῆξ πάνζημξ, ζεπηέ ηαί Πανάηθδηε εεῖε, ιή ιέ δμῦθμκ όκ 

ἀπμηθείζδξ ἱηέηδκ, ηόκ Πόνκδκ πεναάκηα ηαί Ἠζαΰ ἀκμιίᾳ 

πνμζθεύβμκηα ηῇ ῆ παναηθήζεζ ηῶκ δώνςκ, ἥκ δίδμο ιμζ, 

ιεηακμμῦκηα δέ δεῖλμκ ιε. 

Ῥῦζαζ ιε ηόκ όκ, Ἀεζπάνεεκε, δμῦθμκ, ηόκ  θζθάιανημκ πέν 

πάκηαξ ἀκενώπμοξ, πνόξ έ βάν ηαηαθεύβς, Πακύικδηε Πανεέκε, 

ἐθπίξ ἐιῆξ ροπῆξ ἐκηοβπάκεζξ ηαί πόεμξ γςῆξ ηῆξ ἐκ μί, Τἱῷ ηε ηαί 

Θεῷ μο. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

ικῶ ε ηήκ Ἁβκήκ, ἀεζπάνεεκμκ Κόνδκ, ηαί δέμιαζ γςῆξ ἐκανέημο 

δεζπεῆκαζ, θίθμκ ηε Θεμῦ ἀθδεείαξ ζςγμύζδξ· ἀβάπῃ ηε ηαί θόαῳ 

δζμνεμύζδξ ηόκ ηάθακ ὡξ ιδηένα εὔζημνβμξ  ηαί ηαθθίζηδ. 

Καλώλ β΄. Σόλ Βαζηιέα. 

 

Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεόο,ειέεζνλ θαη  ζῶζνλ ἡκᾶο. 



[269] 

 

Κνάγς μί, ῶηεν, ὁ θῶξ πέθςκ ἐζημηζζιέκςκ, ηαεάνζζμκ ηαιμῦ 

ηανδίακ δζςιέκδκ, αἰζπνμῖξ θμβζζιμῖξ· μί πνέπεζ, Μόκε, δόλα. 

Σμῖξ θεζημονβμῖξ μο Ὕρζζηε Σνζάξ ιμκαδζηή ηε, ἡ θόβῳ ιόκῳ 

ζοζηδζαιέκῃ ηόζιῳ, ζοκάδςιεκ ὁιμῦ αἰκμῦκηεξ μο ηό ηνάημξ. 

Ἡθίμο δίηδκ ροπήκ ιμο ἐνδιςηάηδκ ηαηαθώηζζμκ, ἐπενῶκ ηῶκ  

ἀμνάηςκ, Πανάηθδηε ζεπηέ, ηῆξ πνμζαμθῆξ ιε ῥῦζαζ. 

ηήνζλμκ θςηόξ Φςημδόηα, αῖξ ἀηηίκαζξ, ἵκα ἐηηεθῶ ιεη’ ἀβάπδξ 

ηαί θόαμο, Πανάηθδηε Ἀβαεέ, πνμζηάβιαηα ά εεῖα. 

Σήκ ηεθαθήκ ιμο πενέαδζακ, Οἰηηίνιςκ, Βεθίαν θμβζζιμί πάεμοξ 

ηεκμδμλίαξ, δαζιόκςκ ῥοπανῶκ αμθῶκ ἀπάθθαλόκ ιε. 

Ἠζαΰ ηαί Πόνκδκ πενέαδκ  ηῇ ἀκμιίᾳ, Πανάηθδηε ζεπηέ, πθήκ ιή 

ιέ ἀπμηθείζῃξ, ηῆξ πάνζηόξ μο, ιεηακμμῦκηα δέλαζ ιε. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

ῶζμκ κῦκ, Ἀεζπάνεεκε, δμῦθμκ, ηόκ μί πνμζθεύβμκηα, Πακύικδηε 

Πανεέκε, ἐθπίξ ἐιῆξ ροπῆξ ηοβπάκεζξ βάν ηαζ πόεμξ. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Ἁβκή μί ὕικμκ ηῇ Πακοικήηῳ Κόνῃ πνμζάβς μζ πζζηῶξ, 

δεόιεκμξ δεζπεῆκαζ θίθμξ μῦ Τἱμῦ, δζμνεςεείξ ὁ ηάθαξ. 

ᾨδή ζ΄. Καλώλ α΄. Ὁ Δἱξκόο. 

Υαίνμζξ Ἄκαζζα, ιδηνμπάνεεκμκ ηθέμξ· ἅπακ βάν εδίκδημκ 

εὔθαθμκ ζηόια, ῥδηνεῦμκ, μ ζεέκεζ ε ιέθπεζκ ἀλίςξ· ἰθζββζᾷ δέ 

κμῦξ ἅπαξ μο ηόκ ηόημκ  κμεῖκ· ὅεεκ ε ζοιθώκςξ δμλάγμιεκ. 

Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεόο,ειέεζνλ θαη  ζῶζνλ ἡκᾶο. 

ῶηεν ζῶζμκ ιε, ἡ ἐθπίξ ηῆξ ροπῆξ ιμο, ιή ζηενήζῃξ ιε ηῆξ πανᾶξ 

μο ηῆξ εείαξ, ὅηζ θῶξ ἡιῶκ πέθεζξ ηε ηαί πνμζηάηδξ, επαῖξ ηαῖξ 

ζεπηαῖξ ηῆξ Πακάβκμο Μδηνόξ μο, ὅπςξ έ ζοιθώκςξ δμλάγμιεκ. 
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Ἀκοικῶ ζεπηαῖξ μνακίαζξ Γοκάιεζξ ὁιμῦ ὁ δμῦθμξ μο, ὁ ζπμδόξ 

ἐκοπάνπςκ, θόαῳ ηείιεκμξ ηῶκ πάκηςκ πμηάης, έ πνμζηοκῶκ 

ηαί ἐκ ἀβάπῃ ηναοβάγςκ, Κύνζε Θεέ, Σνζάξ Ἁβία δόλα μζ. 

Ἱηεηεύς ε, πνμζηοκῶκ ηαί δμλάγςκ ηνάημξ μο ἀπόνεδημκ, δόλακ 

μο εείακ· ζῶζμκ ιε ηῆξ ηαηαδίηδξ  Θεέ ιμο, ιονίαζξ ημθάζεζζ 

ἄλζμκ ὄκηα· επηέ, ὅπςξ έ ζοιθώκςξ δμλάγμιεκ. 

Ἀβαεόηδηα ἠεῶκ ηαί  ημῦ μῦ κόιμο δζδαπήκ ηαί κόδζζκ εείςκ μο 

δμβιάηςκ, δίδαλμκ, Πανάηθδηε, ὅπςξ εεανέζηςξ ικῶ έ  ηόκ 

Θεόκ, ηόκ ἕκα ηῆξ Σνζάδμξ· Ἥκ ζοιθώκςξ δμλάγμιεκ. 

Ἰδεῖκ ἀλίςζμκ ῶκ δζηαίςκ ηήκ δόλακ, ηαί εανεζηδζάκηςκ μζ ἐκ 

μνακμῖξ ἑμνηήκ· ικεῖκ ε ιεη’αηῶκ δώνδζαζ, εεῖε Πακάβζε 

Πανάηθδηε, δμῦθμξ ὁ όξ ἐηγδηεῖ· ὅπςξ ε ζοιθώκςξ δμλάγμιεκ. 

Ὠνάσζμκ ροπῆξ ηῆξ ἐιῆξ ηήκ ηαηίακ, θόαμκ ἀπμδίςλμκ ἀπό αηῆξ  

ημῦ ηαημῦ, ἀδοκαιίακ δ’ἐλάθεζρμκ ηαί ηῷ ζηεθάκῳ ηῶκ ἀνεηῶκ, 

Πανάηθδηε,  ηαηαηόζιδζμκ· ὅπςξ έ ζοιθώκςξ δμλάγμιεκ. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Νίηδκ δώνδζαζ, εεναπεύμοζα ἅια, ηήκ θεανεῖζακ πάεεζζ ηαί 

πακαεθίακ ροπήκ, Πακαιώηδηε Πανεέκε, ημῦ μῦ δμύθμο, επαῖξ 

ηαῖξ  ἁβίαζξ μο,αμῶκηζ μί ηῇ Μδηνί· ὅπςξ έ ζοιθώκςξ 

δμλάγμιεκ. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Ἴδε δμύθμο μο πέκδημξ δέδζζκ ηήκδε  ηαί ηαύηδκ πνμζάβαβε 

ηαεζηεηεύς ε, Μῆηεν Ἀπείνακδνε ηῷ Παναηθήηῳ, ὡξ εεία 

ιεζήηνζα ἀκενώπςκ πνόξ ηόκ Θεόκ· ὅπςξ έ ζοιθώκςξ  

δμλάγμιεκ. 

Καλώλ β΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεόο,ειέεζνλ θαη  ζῶζνλ ἡκᾶο. 

Ἴδε ηῆξ Μδηνόξ μο, Πακάβκμο Πακαβίαξ, ζεπηάξ επάξ, δζ’ ὧκ ιε 

ἐθέδζμκ, Κύνζε· ύ βάν πάνπεζξ ἡ ἐθπίξ ροπῆξ ιμο ηῆξ ἀεθίαξ. 
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Ὦ Κύνζε Θεέ ιμο, ὁιμῦ ηαῖξ μνακίαζξ Γοκάιεζζ, ηόκ ὕικμκ 

πνμζάδς μί ηαί ἐκ ἀβάπῃ ηναοβάγς, Κύνζε δόλα μζ. 

Ναόκ ἀκαδεζλόκ ιε, δμλάγςκ ε ἱηεηεύς, ηόκ ιονίςκ ημθάζεςκ 

ὄκηα ἄλζμκ, ηῆξ ῆξ πάνζημξ, εεῖε Πανάηθδηε. 

Ἴδε ιμο ἀβκςζίακ ηαί ύ ἐηδίδαλόκ ιε, ηήκ ημῦ μῦ κόιμο δζδαπήκ 

ηε ηαί κόδζζκ, ὅπςξ ζοιθώκςξ έ δόλαγς Πανάηθδηε. 

Ονάκζμκ πμνείακ ηῶκ μί εανεζηδζάκηςκ ηαί έ ικμύκηςκ ἰδεῖκ 

ιε ἐθέδζμκ, ὅπςξ ζοιθώκςξ δμλάγς ε Κύνζε. 

Ὕικμκ ηῷ Παναηθήηῳ, ἐκδόλςξ ἀκαπέιπς, ὅηζ ηαηίαξ ηόκ θόαμκ 

ἀπήθαζαξ, ηήκ ροπήκ ὡναΐζαξ ημῦ δμύθμο μο. 

Ἀπό παεῶκ, Πανεέκε, ροπήκ ιμο ηήκ ἀεθίακ, επαῖξ ἁβίαζξ  ηαῖξ 

αῖξ  ηαί  δεήζεζζ εενάπεοζμκ, ὅπςξ δμλάγς ε. 

Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο 

Μῆηεν ηῷ Παναηθήηῳ, πνμζάβαβε μῦ δμύθμο πέκδημξ, δέδζζκ 

ηήκδε, ὡξ ιεζήηνζα ἁιανηακόκηςκ ἀκενώπςκ πνόξ Κύνζμκ. 

Ἄλζμκ ἐζηίκ ὡξ  ἀθδεῶξ,  ηήκ πένεεμκ ικεῖκ Σνζάδα, ἄκανπμκ 

Παηένα ηαί πακημονβόκ, ζοκάκανπμκ Λόβμκ, πνό αἰώκςκ ἐη ημῦ 

Παηνόξ, ἀννεύζηςξ ηεπεέκηα  ηαί ηό Ἅβζμκ Πκεῦια, ηό ἐη ημῦ 

Παηνόξ  ἀπνόκςξ  ἐηπμνεοόιεκμκ. 

Ἄλζμκ ἐζηίκ ὡξ ἀθδεῶξ, ημῦ δμλάγεζκ ε  ηόκ Θεόκ Λόβμκ, Ὅκ 

θνίηημοζζ ηαί ηνέιμοζζ ηά Υενμοαείι ηαί  δμλμθμβμῦζζκ αἱ 

Γοκάιεζξ ηῶκ μνακῶκ· ηόκ ἐλακαζηάκηα  ηνζήιενμκ ἐη ηάθμο, 

Υνζζηόκ ηόκ Εςμδόηδκ, θόαῳ  δμλάζςιεκ. 

Ἄλζμκ ἐζηίκ ὡξ ἀθδεῶξ, ἐηεεζάγεζκ ἐκ δμλμθμβίαζξ, Πκεῦια ηό 

Πακάβαεμκ· ηό γςῆξ πνμζηάηδκ· ηῷ Παηνί ηε ααζζθεύμκηζ ζύκ Τἱῷ, 

ἐπί  ἀμνάηςκ, ὁιμῦ  ηαί ὁναηῶκ ηε· ηό θμαενόκ ηαί ιέβα, θόαῳ  

δμλάζςιεκ. 

ικήζςιεκ πάκηεξ εεμπνεπῶξ, ᾄζιαζζκ ἐκεέμζξ ηόκ Παηένα  ηαί  

ηόκ Τἱόκ ηαί  Πκεῦια ηό εεῖμκ, ηνζζοπόζηαημκ ηνάημξ, ηήκ ιίακ  

ααζζθείακ  ηαί ηονζόηδηα. 
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οβπώνδζζκ πανάζπμο ἁιανηζῶκ, Γέζπμζκα  ηαί  Μῆηεν ημῦ Θεμῦ 

μο ηαί Λοηνςημῦ· δέπμο παναηθήζεζξ δμύθςκ μο ἀκαλίςκ, γςῆξ 

ηῆξ εεανέζημο δμῦζα δζόνεςζζκ. 

Σό  Σξηζάγηνλ  ηαί  ηά  Σνμπάνζα  ηαῦηα.Ἦπμξ  πθ. α΄. 

θέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ· πάζδξ βάν ἀπμθμβίαξ  

ἀπμνμῦκηεξ, ηαύηδκ  μζ  ηήκ  ἱηεζίακ, ὡξ  Γεζπόηῃ, μἱ  ἁιανηςθμί  

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ  ἡιᾶξ. 

Γόμα.Κύνζε  ἐθέδζμκ  ἡιᾶξ, ἐπί  μί  βάν  πεπμίεαιεκ· ιή  ὀνβζζεῆξ  

ἡιῖκ  ζθόδνα, ιδδέ  ικδζεῇξ  ηῶκ  ἀκμιζῶκ  ἡιῶκ· ἀθθ’ ἐπίαθερμκ  

ηαί  κῦκ  ὡξ  εὔζπθαπκμξ  ηαί  θύηνςζαζ  ἡιᾶξ ἐη  ηῶκ  ἐπενῶκ  

ἡιῶκ. ύ  βάν  εἶ  Θεόξ  ἡιῶκ  ηαί  ἡιεῖξ  θαόξ  μο, πάκηεξ  ἔνβα  

πεζνῶκ  μο ηαί  ηό  ὄκμιά  μο  ἐπζηεηθήιεεα. 

Καί  λῦλ. Σῆξ  εζπθαπκίαξ  ηήκ  πύθδκ  ἄκμζλμκ  ἡιῖκ, εθμβδιέκδ  

Θεμηόηε, ἐθπίγμκηεξ  εἰξ  έ  ιή  ἀζημπήζςιεκ, ῥοζεείδιεκ  δζά  

μῦ  ηῶκ  πενζζηάζεςκ· ύ  βάν  ἡ  ζςηδνία  ημῦ  βέκμοξ  ηῶκ  

Υνζζηζακῶκ 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

Ἦρνο β΄. Ὅηε  ἐθ  ηνῦ  μύινπ. 

Πάκηαξ  ημύξ  πνμζθεύβμκηαξ  πζζηῶξ, ηῇ  ῇ  πνμζηαζίᾳ  ηαί  

ζηέπῃ, ζεπηέ Πανάηθδηε, ῥύμο  πάζδξ  εθίρεςξ  ηαί  πενζζηάζεςξ· 

ηῶκ  παεῶκ  δέ  δζάθοζμκ  ηανάηημκηα ζάθμκ, πανέπςκ ἱηέηαζξ μο 

πάνζκ  ζςηήνζμκ· ύ βάν πμνδβόξ ἐκοπάνπῃξ γςῆξ ηῶκ ἁπάκηςκ 

θςηόξ ηε, πέθςκ ηῷ Παηνί  ηαί Λόβῳ ζύκενμκμξ. 

Γέζπμηα  πνόζδελαζ ηάξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ μο ηαί θύηνςζαζ  

ἡιᾶξ ἀπό πάζδξ ἀκάβηδξ ηαί εθίρεςξ. 

Σήκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο εἰξ ε ἀκαηίεδιζ, Πανάηθδηε Ἀβαεέ, 

θύθαλόκ  ιε  πό  ηήκ  ζηέπδκ  μο. 

η πακημίςκ ηζκδύκςκ ημύξ δμύθμοξ μο θύθαηηε, εθμβδιέκδ  

Θεμηόηε, ἵκα  έ δμλάγμιεκ, ηήκ  ἐθπίδα ηῶκ ροπῶκ ἡιῶκ. 
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Ἀπμθοηίηζμκ ἁβ. Μαλίιμο ημῦ Γναζημῦ.  

Ἦρνο α΄. Σνῦ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο. 

ηηθδζίαξ  ἁπάζδξ  ηό  ηθεζκόκ ηαηαπίζηεοια  ηαί ηῶκ ἐκ Ῥςζίᾳ 

Ἁβίςκ ηό  εεόθεηημκ  ηόζιδια· ὁ  κέμξ Ἀπμζηόθςκ  ημῦ  πμνμῦ  

ἀζηήν, ὁ  δζαθάιπςκ  ἐθ’ ἡιᾶξ· ἁπάκηςκ νεμδόλςκ ὁ ὁδδβόξ,  

παηήν  ηε  ηαί  δζδάζηαθμξ. Γόλα μὖκ  Μαλίιῳ  ηῷ Γναζηῷ, δόλα  

ηῷ ημῦημκ  δμλάζακηζ, δόλα  ηῷ δςνμοιέκῳ  δζ’ αημῦ πάνζκ  ηαί  

ἔθεμξ. 

ΔΤΥΗ  ΔΙ ΣΟ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΠΝΔΤΜΑ 

ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΔΡΑΓΙΑΝ ΘΔΟΣΟΚΟΝ 

Γέπμο Γέζπμηα, Πακάβαεε Πανάηθδηε, ιμκαδζηή Ἁβία  ηαί 

πνμζηοκμοιέκδ  ηαί  ὁιμμύζζμξ  ηαί  ἀδζαίνεημξ  Σνζάξ, ηήκ  

πεκζπνάκ  ηαύηδκ πανάηθδζζκ, ἥκ  δδόηδζαξ  πνμζθένεζκ  μί, 

ἄκενςπμξ  ἁιανηςθόξ  ηαί  ηαηαηεηνζιέκμξ  ηαί  ζοβπώνδζόκ  ιμζ 

ηά  παναπηώιαηα, ηά ἑημύζζα  ηαί  ηά ἀημύζζα. 

η ηῶκ ηνοθίςκ ιμο ηαεάνζζόκ  ιε  ηαί  ἐη ηῶκ πνόξ  ἐιέ 

ἀθθμηνίςκ, ἐθέδζμκ  ηόκ   δμῦθμκ  μο. Δδόηδζμκ ἐπ’ ἐιμί ηῷ  

ἁιανηςθῷ  ηαί  ἐθεεζκῷ  ηαί  ηήκ  ἀδύκαιμκ  ροπήκ  ιμο ἐπίζηερμκ  

δζά  ηῆξ  ῆξ  πάνζημξ  ηαί  εενάπεοζμκ  ηήκ  ζοκηνζαήκ  αηῆξ. 

θέδζόκ ιε Γέζπμηα, Πανάηθδηε Θεέ, ἐθέδζόκ ιε· ἁβίαζόκ ιμο 

ηήκ ροπήκ  ηαί ηό  ζῶια· θώηζζόκ ιμο  ηόκ  κμῦκ  ηαί  ηήκ  

δζάκμζακ· ηάεανμκ  ηό  ἐιόκ  ζοκεζδόξ  ἀπό  πάζδξ  ἀηαεανζίαξ, ἀπό  

θμβζζιῶκ  ῥοπανῶκ,  ἀπό  πνμθάζεςκ πμκδνῶκ, ἀπό  κμήζεςκ ε  

ανζγόκηςκ, ἀπό  πάζδξ  πενδθακείαξ  ηαί μἰήζεςξ  ηαί  ἐπάνζεςξ, 

ἀθαγμκείαξ  ηε ηαί  ενάζμοξ  ηαί  πενμρίαξ, ζαηακζηῆξ 

ηαθακηεύζεςξ, θανζζασηῆξ πμηνζζίαξ  ηαί  ἀπό πάζδξ ἀπνείαξ  ηαί  

πμκδνᾶξ  ζοκδεείαξ. Ἀπό  πάκηςκ  ημύηςκ  ἀπάθθαλόκ  ιε  ἐκηεθῶξ, 

Γέζπμηα Κύνζε, δζά  ηῆξ  πάνζημξ   ημῦ  δεδμλαζιέκμο  μο   

ὀκόιαημξ. 

Γώνζζαί ιμζ  ιεηάκμζακ  ἀθδεή, ηανδίαξ  ζοκηνζαήκ, ηαπείκςζζκ, 

πναόηδηά  ηε ηαί  ἡζοπίακ· πᾶζακ εζέαεζακ πνζζηζακζηήκ,  

ηαηακόδζίκ ηε  ηαζ  ηέπκδκ  πκεοιαηζηήκ ηαί  πᾶζακ ζύκεζζκ, ἐκ 

επανζζηίᾳ  ηαί  πμιμκῇ  ηεθμοιέκδκ. 
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Ὦ Θεέ, δζά  ηῆξ πάνζημξ  ηῆξ  δόλδξ  ημῦ  ὀκόιαηόξ  μο, 

εἰζάημοζόκ  ιμο  ημῦ  ἁιανηςθμῦ  δεμιέκμο  μο  ηαί  ἀλίςζόκ  ιε  

ηόκ  πόθμζπμκ  ηῆξ  ἀεθίαξ  γςῆξ  ιμο  πνόκμκ,  ἐκ  ιεηακμίᾳ  

βκδζίᾳ  δζεθεεῖκ, ιεηά πάζδξ ηαπεζκώζεςξ, ἁβκόηδημξ  ηαί  

πκεοιαηζηῆξ  ἐβηναηείαξ. 

Γζαηήνδζόκ ιε, Γέζπμηα, ἐκ ηῇ νεμδόλῳ  ιμθμβίᾳ  ηῆξ  πνόξ έ   

Πίζηεςξ, ἵκ’ ἀλζςεῶ  ἐκ  πάζαζξ  ηαῖξ  ἡιέναζξ  ηῆξ  γςῆξ  ιμο 

ικεῖκ ε, εθμβεῖκ  ε  ηαζ  δμλάγεζκ ε  θέβςκ: 

Ἅβζμξ ὁ  Θεόξ, ὁ  Παηήν  ὁ  Ἄκανπμξ· Ἅβζμξ  Ἰζπονόξ, ὁ  Τἱόξ  

Αημῦ  ὁ  οκάκανπμξ· Ἅβζμξ Ἀεάκαημξ, ηό Πκεῦια  ηό  Ἅβζμκ, ηό  

ἐη  ημῦ  Παηνόξ  ἐηπμνεοόιεκμκ  ηαί  ἐκ  Τἱῷ  ἀκαπαοόιεκμκ· Σνζάξ  

Ἁβία  δόλα  μζ. 

Γόλα  μζ Ἁβία  Σνζάξ  ὁιμοζία, γςμπμζέ ηαί  ἀδζαίνεηε·  πάκηςκ  

ἔκεηα  δόλα μζ. 

Γόλα μζ, Θεμηόηε, ηῶκ  πζζηῶκ  ηό  ηαηαθύβζμκ, ἡ  ἀπεθεοεένςζζξ  

ηῶκ  ἐκ  θοθαηαῖξ  ηαί  ηῆξ  ἐιῆξ ροπῆξ  ἡ  εεία  πανδβμνία. Σήκ  

πακαεθίακ  ροπήκ  ιμο, Θεμπανίηςηε, ηεηνςιέκδκ  πό  ηῶκ  αεθῶκ  

ημῦ  πμθειήημνμξ, ηῇ πακημδοκάιῳ  ιεζζηείᾳ  μο  ἀκαηίεδιζ· 

θύθαηηε  αηήκ  ἀθώαδημκ ηαί  ζηέπε  ηαί  ζῶγε  ἀπό  ηῶκ  ιδπακῶκ  

ημῦ  ἀθάζημνμξ, ἵκα  ηνάγς μζ· Υαῖνε  Νύιθδ  Ἀκύιθεοηε. Ἀιήκ. 

 

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ. 

  

 




