
[275] 

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΘΚΟ ΚΑΝΩΝ 

ΕΘ ΠΑΝΣΑ ΣΟΤ ΑΓΘΟΤ 

Ενξηάδνληεο ηελ 9
ελ

 Κπξηαθήλ από ην Πάζρα  

(Πνηεζείο ππό αξρηκ. Φηινζένπ Ζεξβάθνπ) 

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίωλ Παηέξωλ ἡκῶλ. Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ 

Θεόο ἡκῶλ ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

 

Μεηά ην, Κύξηε εηζάθνπζνλ, ηαζ ημ, Θεόξ Κύνζμξ ράθθμιεκ ηα 

πανόκηα ηνμπάνζα: 

Ήρνο δ’. Σε Θενηόθω. 

Αβίςκ Πάκηςκ ημοξ πμνμύξ εοθδιήζςιεκ, ηςκ Αζςιάηςκ 

θεζημονβώκ ηα ζηναηεύιαηα, ηαζ Απμζηόθςκ εείςκ ηε Μανηύνςκ 

ημοξ πμνμύξ, ημοξ πνμ Νόιμο άπακηαξ, ηαζ εκ Νόις πνμθήηαξ, 

Ιενάνπαξ άια ηε, ηαζ Οζίςκ ημκ δήιμκ, ηαζ Γοκαζηώκ Αβίςκ ηδκ 

πθδεύκ, αλζμπνέςξ αοημύξ ιαηανίγμκηεξ.  

Γόλα. Τμ αοηό. 

Καζ κύκ. Θεμημηίμκ. 

μο ζζςπήζςιεκ πμηέ Θεμηόηε, ηαξ δοκαζηείαξ ζμο θαθείκ μζ 

ακάλζμζ, εζ ιδ βαν ζο πνμΐζηαζμ πνεζαεύμοζα, ηίξ διάξ εννύζαημ 

εη ημζμύηςκ ηζκδύκςκ; Τίξ δε δζαθύθαλεκ έςξ κοκ εθεοεένμοξ; Ούη 

απμζηώιεκ Γέζπμζκα εη ζμο˙ ζμοξ βαν δμύθμοξ ζώγεζξ αεί, εη 

πακημίςκ δεζκώκ. 

Ο Ν’. Καζ ράθθεηαζ μ Κακώκ ηςκ Αβίςκ Πάκηςκ ιεε’ εοθααείαξ. 

 

Ωδή α’. Ήρνο πι. δ’. Αξκαηειάηελ Φαξαώ. 

Τνζάξ αβία ζεναίξ εκηεύλεζζκ, Αβίςκ Πάκηςκ κοκί, ζμοξ απνείμοξ 

δμύθμοξ, μίηηεζνμκ εθέδζμκ, ηαζ ααζζθείαξ πμίδζμκ, ηθδνμκόιμοξ 

ζοκ ημύημζξ, ςξ ακ ζε πάκηεξ δμλάγμιεκ, ηαζ ιδ ζηενδεώιεκ ηδξ 

δόλδξ ζμο. 
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Ο Μζπαήθ ηαζ Γαανζήθ μζ πνόηνζημζ, ηςκ Αζςιάηςκ Νμώκ, αζ 

κμεναί ηάλεζξ, ζηναηζαί μονάκζαζ, ιεε’ ώκ ηαζ ζο πζζηόηαηε, ηδξ 

ειήξ γςήξ θύθαλ, Φνζζηόκ αεί ώ πανίζηαζεε, ιέικδζεε πνεζαεύεζκ 

ζδεήκαί ιε. 

Δόμα. 

Πέηνε ηαζ Παύθε Ιςάκκδ πνόηνζηε, εεμθμβίαξ πδβή, ηαζ μ θμζπόξ 

άπαξ, Απμζηόθςκ ζύθθμβμξ, Μανηύνςκ ηαζ Οζίςκ ηε, ηαζ Αβίςκ 

απάκηςκ, Φνζζηώ πνεζαεύεζκ ιδ παύζδηε, οπέν ηδξ ειήξ 

ζοβπςνήζεςξ. 

Καη λπλ. 

Δη ζηεζνεομύζδξ ηοδεείζα Πάκαβκε, ζο παναδόλςξ βαζηνόξ, ηίηηεζξ 

Θεόκ Λόβμκ, οπέν θόβμκ άθεμνμξ, ηαζ ιεηά ηόημκ ιείκαζα, ημύημκ 

αεί δοζώπεζ, ζοκ ημζξ ζεπημίξ ζμο βεκκήημνζζκ, δμύκαί ιμζ 

πηαζζιάηςκ ζοβπώνδζζκ. 

 

Ωδή γ’. Ο ζηεξεώζαο θαη’ αξράο. 

Δκ ηδ δεοηένα ζμο Φνζζηέ, ηαζ θμαενά πανμοζία, ζύκηαλόκ ιε 

δελζμίξ ζμο πνμαάημζξ, ηδξ εοηηαίαξ ζμο θςκήξ, ηαηαλζώκ ςξ 

εύζπθαβπκμξ, ηαζξ ηςκ Αβίςκ Πάκηςκ, πακεοπνμζδέηημζξ δεήζεζζ.  

 

Τδξ Θδααΐδμξ μ αθαζηόξ, μ Παύθμξ ζοκ Ακηςκίς, ηαζ Δοεύιζμξ 

ζοκάια μ ιέβαξ, Θεμδόζζμξ μιμύ, Σάαααξ, Δθναίι, Δοεύιζμξ, ηαζ 

Ιςάζαθ πάκηεξ, μζ Όζζμζ εοθδιήζεςζακ. 

 

Δπζεοιίαξ αθααενάξ, εοιμύ δεζκήξ αηδδίαξ, ηαζ παεώκ πακημδαπώκ 

νύζαζεέ ιε, Ιενάνπαζ ημο Φνζζημύ, Βαζίθεζε, Γνδβόνζε, ηαζ μ 

πνοζμύξ ηδκ βθώηηακ, ηαζ πάκηεξ εείμζ δζδάζηαθμζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Η ηεημηοία ημκ Φνζζηόκ, αοηόκ δοζώπεζ Πανεέκε, ζοκ Πανεέκμζξ ηε 

ηαζ Μάνηοζζκ άια, ηαζ Οζίαζξ βοκαζλί, Μαηνώκδ, Θεμηηίζηδ ηε, ηαζ 

ηαζξ θμζπαίξ αικάζζ, ημο μζηηεζνήζαζ ηαζ ζώζαί ιε. 
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Γζάζςζμκ από ηζκδύκςκ ζμοξ δμύθμοξ, πθδεύξ αβίςκ απάκηςκ, όηζ 

ηδ εεία οιώκ ζηέπδ αεί πνμζηνέπμιεκ, ημο νοζεήκαζ πακημίαξ 

αθάαδξ. 

 

Δπίαθερμκ εκ εοιεκεία πακύικδηε Θεμηόηε, επί ηδκ ειήκ παθεπήκ 

ημο ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαζ ίαζαζ ηδξ ροπήξ ιμο ημ άθβμξ. 

Αίηεζηο. Κάζηζκα. 

Ήρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Αβίςκ πθδεύξ, απάκηςκ δ πακέκδμλμξ, διάξ ημοξ πζζηώξ ηδ ζηέπδ 

οιώκ πνμζηνέπμκηαξ, εη ηζκδύκςκ νύζαηε, ηαζ πάζδξ δεζκήξ 

ηαηώζεςξ, οιείξ βαν αεί ημ εείμκ εοιεκίγεηε, ηδκ θύηνςζζκ 

ανααεύμκηεξ. 

Ωδή δ’. π κνπ ηζρύο Κύξηε. 

Αζ ζηναηζαί ηςκ μονακίςκ Γοκάιεςκ, ζοκ Πνμδνόις, Πνμθήηαζ 

Απόζημθμζ, ηαζ Ιενάνπαζ πακεοηθεείξ, Μάνηονεξ μζ εείμζ, Οζίςκ 

ηθίημξ Γζηαίςκ ηε, ηαζ Άβζμζ Πάκηεξ, πνεζαεύζαηε Κονίς, οπέν 

πάκηςκ ηςκ πίζηεζ ηζιώκηςκ οιάξ. 

 

Τδξ γμθενάξ όρεςξ εκ ηδ ελόδς ιμο, ηςκ δαζιόκςκ, νύζαζεέ ιε 

δέμιαζ, μζ ημο Φνζζημύ εείμζ Αεθδηαί, Σηέθακε  μ πνώημξ, ζοκ 

Θεμδώνμζξ Γεώνβζε, Γδιήηνζε, Ανέεα, ηαζ μζ εκ Σεααζηεία,  ζοκ 

αοημίξ δε ηαζ Πάκηεξ μζ Άβζμζ. 

 

Ένβμζξ ηαημίξ βεβδναηώξ μ αζύκεημξ, πανμνβίγς ζμο ηδκ 

αβαεόηδηα, ηαζ πάζακ δζδκεηώξ, θόβμζξ ηε ηαζ ένβμζξ, παναπζηναίκς 

Φζθάκενςπε, αθθά ηαζξ ηδξ Μδηνόξ ζμο ηαζ Αβίςκ απάκηςκ, 

ζηεζίαζξ ιμζ δμξ ηδκ ζοβπώνδζζκ. 

Θενηνθίνλ. 

Πθήκ ζμο Αβκή, άθθδκ μύη έπς αμήεεζακ, ηαζ εηηόξ ζμο, ζηέπδκ 

μύη επίζηαιαζ, ζο ιμο εθπίξ, ζο ηαηαθοβή, ζο ιμο εοενβέηζξ, ζο 

ιμο εημίιδ ακηίθδρζξ, ηαζ ζε επζηαθμύιαζ, από πάζδξ ακάβηδξ, 

ελεθμύιαζ ηαζ ζώζμκ πνεζαείαζξ ζμο. 
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Ωδή ε’. Ίλα ηη  κε απώζω. 

Φμαενά ζμο δ ηνίζζξ, θίακ ηαζ αδέηαζημξ ηαζ απαναίηδημξ, αθθά 

ηαζ δζηαία, ηαζ μ ηαύηδξ μοδείξ ελαζνμύιεκμξ, ιόκμκ ζο μ ιόκμξ, 

έπςκ Φνζζηέ ηδκ ελμοζίακ, ηαζξ εοπαίξ ηςκ Αβίςκ ζμο ζώζόκ ιε. 

 

Τμο Φνζζημύ Ιενάνπαζ, ζμθέ Αεακάζζε, Πάηεν Νζηόθαε, Άκεζιε 

Σπονίδςκ, ηαζ Πανεέκζε, Κύνζθθε, Λέμκηεξ, ηαζ παξ άθθμξ ιύζηδξ, 

οπέν διώκ ηςκ ακαλίςκ, ζηεηεύεζκ ιδ παύζδηε Άβζμζ. 

 

Οζ ημο Φνζζημύ ηδξ αβίαξ ηθήζζκ Ακαζηάζεςξ, θένμοζαζ Μάνηονεξ 

ηαζ Αζηαηενίκα, ζοκ αοηαίξ δ βεκκαία Κονζαηή, Θέηθα ηε, ηαζ 

πάζαζ, δζα Φνζζηόκ εακαηςεείζαζ, ηδκ κεηνάκ ιμο ροπήκ 

ακαζηήζαηε. 

Θενηνθίνλ. 

Η Κονία ημο ηόζιμο, ημκ ηονζεοεέκηα ιε ημζξ παναπηώιαζζ, δμύθμκ 

ημο Υζμύ ζμο, ηαηαλίςζμκ Κόνδ βεκέζεαζ ιε, όκπεν εηδοζώπεζ, ζοκ 

ηδξ Αβίμζξ αοημύ πάζζκ, ελαθείραζ παεώκ ιμο ημ πέθαβμξ. 

 

Ωδή ο’ . Θιάζζεηί κνη ωηήξ. 

Πεθςηζζιέκμζ Φνζζημύ, θςηίζαηέ ιε Απόζημθμζ, ημκ ζημηζζεέκηα 

δεζκμίξ, ηαημίξ ηαζ βδνάζακηα, αζζπνώξ ηε αζώζακηα, ζοκ Αβίμζξ 

πάζζ, ημκ Κνζηήκ ιμζ εοιεκίζαηε. 

 

Σοκ Μζπαήθ ηαζ Γαανζήθ, μζ ημο Θεμύ Ανπζζηνάηδβμζ, ηαζ μ 

θνμονώκ ιε αεί, ζςηήνζμξ Άββεθμξ, ηαζ πάκηεξ Αζώιαημζ, πνμ 

ιεηάκμζάκ ιε, κοκ πνμ ηέθμοξ επζζηνέραηε. 

 

Πνμθήηαζ πακεοηθεείξ, ηαζ εεδβόνμζ Απόζημθμζ, ηςκ Αεθμθόνςκ 

πμνόξ, Ιενάνπαζ πάκζμθμζ, Όζζμζ ηαζ Γίηαζμζ, κοκ εηδοζςπείηε, 

θοηνςεήκαζ ιε ημθάζεςξ. 

 

Τδκ ζδκ Μδηένα Φνζζηέ, ηαζ ημοξ Αβίμοξ ζμο άπακηαξ, πνμζδέπμο 

οπέν διώκ, αεί δοζςπμύκηάξ ζε ηαζ δώνδζαζ άθεζζκ, ηςκ πμθθώκ 

πηαζζιάηςκ, ηαζ ημθάζεςξ ιε θύηνςζαζ. 
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Γζάζςζμκ, από ηζκδύκςκ δμύθμοξ οιώκ πμνόξ Αβίςκ Πάκηςκ, όηζ 

ηδ ζηέπδ οιώκ αεί ηαηαθεύβμιεκ, ςξ άβνοπκμζ όκηεξ αμδεμί εκ 

ακάβηαζξ. 

Άπνακηε, δ δζα θόβμο ημκ Λόβμκ ακενιδκεύηςξ, επ’ εζπάηςκ ηςκ 

διενώκ ηεημύζα, δοζώπδζμκ, ςξ έπμοζα Μδηνζηήκ παννδζίακ. 

 

Κνληάθηνλ. Ήρνο β’. Πξνζηαζία. 

Ιαηνμί ηδξ ροπήξ ηαζ ημο ζώιαημξ άιζζεμζ, ηςκ εκ γάθδ θζιέκεξ 

βαθδκμί ηαζ απείιαζημζ, Άβζμζ άπακηεξ, ζηέηαξ διάξ ζπεύζαηε 

εεναπεύζαζ αεί, ημοξ ηαη’ άιθς Αζεεκείξ, ηαζ πνμξ οιάξ 

ηαηαθεύβμκηαξ, ζηήζαηε ηαηαζβίδαξ, παύζαηε ηνζηοιίαξ, ηςκ 

επενπμιέκςκ διίκ, Κονίμο πζζημί εενάπμκηεξ. 

Πξνθείκελνλ. 

Θαπκαζηόο ν Θεόο ελ ηνηο Αγίνηο απηνύ. 

Σηίπ. Τμζξ Αβίμζξ ημζξ εκ ηδ βδ αοημύ εεαοιάζηςζεκ μ Κύνζμξ. 

Επαγγέιηνλ. Εθ ηνπ θαηά Μαηζαίνλ. 

               Δίπεκ μ Κύνζμξ ημζξ εαοημύ ιαεδηαίξ. Παξ μοκ όζηζξ 

μιμθμβήζεζ εκ ειμί έιπνμζεεκ ηςκ ακενώπςκ, μιμθμβήζς ηαβώ εκ 

αοηώ έιπνμζεεκ ημο παηνόξ ιμο ημο εκ μονακμίξ. Όζηζξ δ’ ακ 

ανκήζδηαί ιε έιπνμζεεκ ηςκ ακενώπςκ, ανκήζμιαζ αοηόκ ηαβώ 

έιπνμζεεκ ημο παηνόξ ιμο ημο εκ μονακμίξ. Μδ κμιίζδηε όηζ ήθεμκ 

ααθείκ εζνήκδκ επί ηδκ βδκ˙ μοη ήθεμκ ααθείκ εζνήκδκ, αθθά 

ιάπαζνακ. Ήθεμκ βαν δζπάζαζ άκενςπμκ ηαηά ημο παηνόξ αοημύ ηαζ 

εοβαηένα ηαηά ηδξ ιδηνόξ αοηήξ ηαζ κύιθδκ ηαηά ηδξ πεκεενάξ 

αοηήξ˙ ηαζ επενμί ημο ακενώπμο μζ μζηζαημί αοημύ. Ο θζθώκ παηένα 

ή ιδηένα οπέν ειέ μύη έζηζ ιμο άλζμξ˙ ηαζ μ θζθώκ οζόκ ή εοβαηένα 

οπέν ειέ μοη έζηζ ιμο άλζμξ˙ ηαζ μξ μο θαιαάκεζ ημκ ζηαονόκ αοημύ 

ηαζ αημθμοεεί μπίζς ιμο, μύη έζηζ ιμο άλζμξ. Ο εονώκ ηδκ ροπήκ 

αοημύ απμθέζεζ αοηήκ, ηαζ μ απμθέζαξ  ηδκ ροπήκ αοημύ έκεηεκ 

ειμύ εονήζεζ αοηήκ. Ο δεπόιεκμξ οιάξ ειέ δέπεηαζ, ηαζ μ ειέ 

δεπόιεκμξ δέπεηαζ ημκ απμζηείθακηά ιε. Ο δεπόιεκμξ πνμθήηδκ εζξ 

όκμια πνμθήημο ιζζεόκ πνμθήημο θήρεηαζ, ηαζ μ δεπόιεκμξ 

δίηαζμκ εζξ όκμια δζηαίμο ιζζεόκ δζηαίμο θήρεηαζ. Καζ μξ εάκ 

πμηίζδ έκα ηςκ ιζηνώκ ημύηςκ πμηήνζμκ ροπνμύ ιόκμκ εζξ όκμια 

ιαεδημύ, αιήκ θές οιίκ, μομ ιδ απμθέζδ ημκ ιζζεόκ αοημύ. 
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Δόμα. 

Ταζξ ηςκ ζςκ Αβίςκ Πάκηςκ ζηεζίαζξ Δθεήιςκ, ελάθεζρμκ ηα πθήεδ 

ηςκ ειώκ εβηθδιάηςκ. 

Καη λπλ. 

Ταζξ ηδξ Θεμηόημο πνεζαείαζξ Δθεήιςκ, ελάθεζρμκ ηα πθήεδ ηςκ 

ειώκ εβηθδιάηςκ. 

ηίρ. Ειέεζόλ κε ν Θεόο… θαη ην Θδηόκεινλ. 

Ήρνο πι. β’. ιελ απνζέκελνη. 

Ηθίμο θαζδνόηενμκ, κοκ ελακέηεζθεκ όκηςξ, δ θαζδνά πακήβονζξ, 

ημζξ ημο ηόζιμο πέναζζ πάκηεξ Άβζμζ, ιοζηζηαίξ θάιρεζζ, ημοξ 

πζζημύξ άπακηαξ, πανιμζύκςξ ηαηαθάιπμοζα, ηαζ αβθαΐγμοζα, ήκ 

ζοκαενμίζακηεξ βεναίνμιεκ, εκεέμζξ ιεθςδήιαζζ, ηαζ ραθιμίξ ηαζ 

ύικμζξ ηαζ άζιαζζκ˙ πζζηώξ δοζςπμύκηεξ, πνεζαεύεζκ ης Φνζζηώ 

οπέν διώκ, Φνζζημύ εενάπμκηεξ Άβζμζ, πάκηεξ παιιαηάνζζημζ. 

 

Οοδείξ πνμζηνέπςκ επί ζμζ, ηαηδζποιέκμξ από ζμο εηπμνεύεηαζ 

αβκή Πανεέκε Θεμηόηε˙ άθθ’ αζηείηαζ ηδκ πάνζκ ηαζ θαιαάκεζ ημ 

δώνδια, πνμξ ημ ζοιθένμκ ηδξ αζηήζεςξ. 

 

Μεηααμθή ηςκ εθζαμιέκςκ απαθθαβή ηςκ αζεεκμύκηςκ 

οπάνπμοζα, Θεμηόηε Πανεέκε, ζώγε πόθζκ ηαζ θαόκ, ηςκ 

πμθειμοιέκςκ δ εζνήκδ, ηςκ πεζιαγμιέκςκ δ βαθήκδ, δ ιόκδ 

πνμζηαζία ηςκ πζζηώκ. 

 

Ωδή δ’. Θενύ ζπγθαηάβαζηλ. 

Παιιέβζζηε Πνόδνμιε, ζοκ Ιενάνπαζξ αβίμζξ ηαζ Αζηδηαίξ, ηαζ ημζξ 

Μάνηοζζ πάζζ, πνεζαεύζαηε επίζδξ Φνζζηώ ης Θεώ, όπςξ ιζ 

πανίζδηαζ πηαζζιάηςκ ζοβπώνδζζκ, ηαζ αλζώζδ ηοπείκ ηδξ 

Παναδείζμο ηνοθήξ. 

 

Μανηύνςκ μ έλανπμξ, ηνμπαζμθόνε εείε Γεώνβζε, ηαζ Γδιήηνζε, 

Θέηθα Βαναάνα, Αζηαηενίκα ηε, άια Μανίκδ ζοκ πάζαζξ ηαζξ 

Μάνηοζζκ, οπέν διώκ ημκ Φνζζηόκ ηαεζηεηεύζαηε. 

 



[281] 

 

Ο Μέβαξ Ακηώκζμξ, ζοκ Παπςιίς ακεοθδιείζεςζακ, ηαζ μ Σάαααξ 

μ εείμξ, Δοεύιζμξ, Θεμδόζζμξ, ζοκ Μαηανίμζξ Δθναίι, Ιζαάη μιμύ, 

ζοκ ημζξ θμζπμίξ επαλίςξ κοκ εοθδιείζεςζακ. 

Θενηνθίνλ. 

Χοπήξ ιμο ηαηάααθε, Φνζζηέ ημκ πόκμκ ηαζ ηαύηδκ μίηηεζνμκ, ηςκ 

Ιενμιανηύνςκ, Ιενανπώκ ηε ηαζ ηςκ Οζίςκ ζμο, ηαζξ ιεζζηείαζξ ηαζ 

ηδξ ηεημύζδξ ζε, ηαζ δώνδζαί ιμζ πηαζζιάηςκ ηδκ άθεζζκ. 

 

Ωδή ε’. Επηαπιαζίωο θάκηλνλ. 

Νμοκ ειπαεή ηαζ άζεικμκ, ημκ ειόκ αβζάζαηε, πακδβζαζιέκμζ ημο 

Φνζζημύ Απόζημθμζ, ώ Πέηνε, Ιάηςαε, ηαζ Ιςάκκδ θίθε Φνζζημύ, 

Παύθε ηαζ θμζπμί, ηςκ Μαεδηώκ ημο Σςηήνμξ, ζοκ ης ζεπηώ 

Πνμδνόις, ηαζ πάζζ ημζξ Αβίμζξ, Πνμθήηαζξ ηαζ Οζίμζξ ηαζ 

Μάνηοζζ Κονίμο. 

 

Νοκ μζ πνμ Νόιμο Άβζμζ, ηαζ εκ Νόις ηαζ Φάνζηζ, Γέζπμηα Φνζζηέ, 

οπέν ειμύ ζμζ δέδζζκ, πνμζθένμοζζκ άπακηεξ, ηαζ ζοκ αοημίξ δ εεία 

πθδεύξ, ηςκ οπενημζιίςκ, ηαζ αΰθςκ ηαβιάηςκ, ώκ ηαζξ θζηαίξ 

απάκηςκ, ηαημζηηείνδζμκ ζώζμκ, ροπήκ απεβκςζιέκδκ ηαζ 

ηαηαηεηνζιιέκδκ. 

 

Φμνόξ αγύβςκ πάκηζιε, μζ εκ Άες αζηήζακηεξ, Πέηνε Αεςκίηα, εείε 

Αεακάζζε, Παύθε ηε ηαζ Ιάηςαε, Νήθςκ, Σίιςκ, Αηάηζε, Νείθε, 

Κμζιά, Γνδβόνζμζ, ζοκ ης Νήθςκζ άθθς, ηαζ ης Αεακαζίς, 

Βογακηίμο Πμζιέκεξ, πνεζαεύζαηε ζοκ πάζζκ διάξ εθεδεήκαζ. 

Θενηνθίνλ. 

Ιπκδθαηείκ ιε Πάκαβκε,ημοξ μζίςξ αζώζακηαξ, δζα πμθζηείαξ 

εκανέημο πμίδζμκ, επενμύξ ηαηανάζζμοζα, ημοξ αθεζδώξ ιε 

εθίαμκηαξ, ηαζ πνμξ ηδξ ζανηόξ ηαημθζζεαίκεζκ ηα πάεδ, απαύζηςξ  

εκμπθμύκηαξ, ίκα παίνςκ ηναοβάγς, θαόξ οπενορμύηε εζξ πάκηαξ 

ημοξ αζώκαξ. 

Ωδή ζ’. Εμέζηε επί ηνύην. 

Αβίςκ άπαξ δήιμξ Παηνζανπώκ, Πνμθδηώκ, Απμζηόθςκ, Μανηύνςκ 

ηε, Ιενανπώκ, Οζίςκ ακδνώκ ηε ηαζ βοκαζηώκ, Φνζζηόκ 
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εηδοζςπήζαηε, παννδζίακ έπμκηεξ πνμξ αοηόκ, ηοπείκ διάξ εθέμοξ, 

ημοξ πόες εηηεθμύκηαξ, οιώκ ηδκ ικήιδκ πακζεαάζιζμζ. 

 

Πθδεύξ Αβίςκ Πάκηςκ πακεοηθεήξ, μζ εκώκοιμζ πάκηεξ ακώκοιμζ, 

μζ πνμ Φνζζημύ, ηαζ εκ ηδ πάνζηζ δαρζθώξ, πανίζιαζζ ημο 

Πκεύιαημξ, ηαηαπθμοηζζεέκηεξ πακημδαπμίξ, ιεηά ηαζ ηςκ εκ Άες, 

πνεζαεύζαηε Κονίς, οπέν ηςκ πόες εοθδιμύκηςκ οιάξ. 

 

Ονεόδμλμξ οπάνπεζ πνζζηζακόξ, μ πνμζώπμζξ ηνζζί έκα Κύνζμκ, έκα 

Θεόκ, ηαζ ροπή ηαζ βθώζζδ μιμθμβώκ, ημοξ μύης βμοκ πζζηεύμκηαξ, 

ηαζ μιμθμβμύκηαξ πνζζηζακμύξ, Τνζάξ εοθμβδιέκδ, Πάηεν, Υζέ ηαζ 

Πκεύια, ηδξ ααζζθείαξ ζμο αλίςζμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πακύικδηε Πανεέκε Μήηεν Θεμύ, ηςκ Αβίςκ απάκηςκ δεήζεζζ, 

παζώκ μιμύ Γοκαζηώκ Μανηύνςκ Μμκαγμοζώκ, μ ύικμξ μύημξ 

βέκμζημ, ης Μμκμβεκεί ζμο Υζώ ηαζ ζμζ, εοζπνόδεηημξ ηαζ ηέθμξ, 

πανάζπμο δελζώκ ιμζ, όπςξ ζςεείξ αεί δμλάγς ζε. 

 

Άλζόκ εζηίκ ςξ αθδεώξ, ιαηανίγεζκ ζε ηδκ Θεμηόημκ, ηδκ 

αεζιαηάνζζημκ ηαζ Πακαιώιδημκ ηαζ Μδηένα ημο Θεμύ διώκ. Τδκ 

ηζιζςηένακ ηςκ Φενμοαείι ηαζ εκδμλμηένακ αζοβηνίηςξ ηςκ 

Σεναθείι, ηδκ αδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημύζακ, ηδκ όκηςξ 

Θεμηόημκ ζε ιεβαθύκμιεκ. 

Καζ ηα ηάηςεζ Μεβαθοκάνζα ηςκ Αβίςκ Πάκηςκ. 

Τςκ Αβίςκ Πάκηςκ εείακ πθδεύκ, ημο Δοαββεθίμο αιανάκημοξ 

εείμοξ ηανπμύξ, δεύηε επαλίςξ, ηζιήζςιεκ εκ ύικμζξ, ςξ ημύηςκ 

ηαζξ πνεζαείαζξ δεζκώκ νοζεείδιεκ. 

 

Άββεθμζ, Ανπάββεθμζ ημο Θεμύ, Παηνζάνπαζ πάκηεξ ηαζ Πνμθήηαζ 

πακεοηθεείξ, Απόζημθμζ εείμζ, Μάνηονεξ Ιενάνπαζ, ζοκ πάζζ ημζξ 

Αβίμζξ ακεοθδιείζεςζακ. 

 



[283] 

 

Γεύηε εοθδιήζςιεκ μζ πζζημί, ημοξ Αβίμοξ Πάκηαξ, ηδξ Τνζάδμξ 

ημοξ εναζηάξ, ημο Φνζζημύ ημοξ άηνμοξ, εενάπμκηαξ ηαζ θίθμοξ, εκ 

άζιαζζ ηζιώκηεξ, ηδκ ικήιδκ ζήιενμκ. 

Έπμκηεξ ελάνπμοζακ ηδκ Αβκήκ, Νόεξ ζοκ πνμθήηαζξ, Απμζηόθςκ 

εείμοξ πμνμύξ, Ιενμιανηύνςκ, Ιενανπώκ Οζίςκ, οπέν διώκ ημκ 

Κηίζηδκ ηαεζηεηεύζαηε. 

 

Τζξ ιδ εηπθαβείδ αημοηζζεείξ, ηςκ Αβίςκ Πάκηςκ, ημοξ  αβώκαξ ηαζ 

ανεηάξ, ζώια βαν παναδόκηεξ, οπέν Φνζζημύ αβάπδξ, αοηώ 

ζοιααζζθεύεζκ ηαηδλζώεδηε. 

 

Έθνολακ θνοάβιαηα γμθενά, πμκδνώκ πκεοιάηςκ, ημοξ αβώκαξ 

οιώκ  ζμθμί, ζάνηα βαν θμνμύκηεξ, αζάνημοξ πμθειίμοξ, ηαεείθεηε 

βεκκαίςξ, άπακηεξ Άβζμζ. 

 

Πάζαζ ηςκ Αββέθςκ αζ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Απμζηόθςκ δ 

δςδεηάξ, μζ Άβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηδξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ 

εζξ ημ ζςεήκαζ διάξ. 

Σν Σξηζάγηνλ θαη ηα ηξνπάξηα: 

Ήρνο πι. β’. 

Δθέδζμκ διάξ, Κύνζε, εθέδζμκ διάξ˙ πάζδξ βαν απμθμβίαξ 

απμνμύκηεξ, ηαύηδκ ζμζ ηδκ ζηεζίακ, ςξ Γεζπόηδ, μζ αιανηςθμί 

πνμζθένμιεκ, εθέδζμκ διάξ. 

 

Δόμα. 

Κύνζε εθέδζμκ διάξ˙ επί ζμζ βαν πεπμίεαιεκ. Μδ μνβζζεήξ διίκ 

ζθόδνα, ιδδέ ικδζεήξ ηςκ ακμιζώκ διώκ˙ άθθ’ επίαθερμκ ηαζ κοκ 

ςξ εύζπθαβπκμξ, ηαζ θύηνςζαζ διάξ εη ηςκ επενώκ διώκ˙ ζο βαν εζ 

Θεόξ διώκ ηαζ διείξ θαόξ ζμο˙ πάκηεξ ένβα πεζνώκ ζμο, ηαζ ημ 

όκμιά ζμο επζηεηθήιεεα. 

Καη λπλ. 

Τδξ εοζπθαβπκίαξ ηδκ πύθδκ άκμζλμκ διίκ εοθμβδιέκδ Θεμηόηε˙ 

εθπίγμκηεξ εζξ ζε ιδ αζημπήζςιεκ, νοζεείδιεκ δζα ζμο ηςκ 

πενζζηάζεςκ˙ ζο βαν εζ δ ζςηδνία ημο βέκμοξ ηςκ Φνζζηζακώκ. 
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Ήρνο β’. Πάληωλ πξνζηαηεύεηο. 

Τάλεζξ ηςκ Αββέθςκ αζ θαιπναί, έκδμλμζ Απόζημθμζ πάκηεξ, 

βεκκαίμζ Μάνηονεξ, Πάκζμθμζ Γζδάζηαθμζ ηαζ Ιενόαεθμζ, ηςκ 

Οζίςκ μ ζύθθμβμξ, Πνμθδηώκ, Γζηαίςκ, Γύκαζα εεόθεηηα ηαζ παξ 

Αβίςκ πμνόξ, δέδζζκ πνμξ Κύνζμκ άια, οπέν ηςκ οιάξ εοθδιμύκηςκ 

, ώ εεμιαηάνζζημζ πμζήζαηε. 

 

Άπακηεξ μζ Άβζμζ Φνζζημύ, ημοξ ηδκ ζεααζιίακ εζηόκα, 

αζπαγμιέκμοξ οιώκ, πάζδξ εηθοηνώζαζεε αθάαδξ ηαζ εθίρεςξ, 

μναηώκ αμνάηςκ ηε, επενώκ ηαζ πακημίςκ, κμζδιάηςκ Άβζμζ ροπήξ 

ηαζ ζώιαημξ, νύζαζεε δεόιεεα όπςξ, ςξ πακημδαπμύξ εοενβέηαξ, 

ηαζ εενιμύξ πνμζηάηαξ οιώκ ζέαμιεκ.  

 

 

Γέζπμζκα πνμζδελαζ, ηαξ δεήζεζξ ηςκ δμύθςκ ζμο, ηαζ θύηνςζαζ 

διάξ, από πάζδξ ακάβηδξ ηαζ εθίρεςξ. 

 

Τδκ πάζακ εθπίδα ιμο, εζξ ζε ακαηίεδιζ, Μήηεν ημο Θεμύ, θύθαλμκ 

ιε οπό ηδκ ζηέπδκ ζμο. 

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίωλ Παηέξωλ ἡκῶλ. Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ 

Θεόο ἡκῶλ ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 


