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2 Ινπιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΙΟΥΒΔΝΑΛΙΟΥ ἀξρηεπ. Ἱεξνζνιύκσλ, ἀξρηκ. 
Νηθ. Ἀεξάθε  
 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηὸ Θεὸο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

                 Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ἰνπβελάιηνο πνηκὴλ ζείνηο ὕκλνηο, ἀλεπθεκεῖηαη ὑθ’ ἡκῶλ 

Ἱεξάξρεο, Σηὼλ ηῆο πξώηεο πόιεσο πηζηῶλ ηνῦ Φξηζηνῦ· ράξηηη 

θνζκνύκελνο, ξζνδόμνπο θξνπξεῖ πηζηῶο, λίθαο ρνξεγῶλ αὐηνῖο 

θαηὰ ιανπιάλσλ, θαὶ δηὰ ιόγνπ δόγκαηα ζεπηά, πᾶζη θεξύηηεη, 

Παηέξσλ ὤλ θιέτζκα. 

                          Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Τῇ Θενηόθῳ ηαπεηλῶο ἐθβνῶκελ, νἱ ἀπεηινύκελνη ἐρζξνῦ ηαῖο 

ἐλέδξαηο· ηῇ κεηξηθῇ Σνπ ζθέπαζνλ ἀγάπῃ ἡκᾶο· δίσμνλ 

Θενραξίησηε, ἀληηδίθνπ ηὰο θάιαγγαο, παῦζνλ ηὰο ὁξκὰο παζῶλ, 

θαὶ δαηκόλσλ καλίαλ· Σὺ γὰξ ὑπάξρεηο Γέζπνηλα Ἁγλή, Μήηεξ θαὶ 

ζθέπε, θαὶ ζεία ἀληίιεςηο. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Καλὼλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: ΙΟΥΒΔΝΑΛΙΟΝ ΓΔΡΑΙΡΩ 

ΑΣΜΑΣΙ. ΝΙΚΟΓΗΜΟΥ. 

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

Ἰζρὺλ ηὴλ ηνῦ Πλεύκαηνο ἐθδεηῶ, ὑκλῆζαη ἐλζέσο, ηὸλ 

Πνηκέλα ηὸλ θαεηλόλ, Σηὼλ ηῆο Ἁγίαο πνιηνῦρνλ, Ἰνπβελάιηνλ ζεῖνλ 

δηδάζθαινλ. 

 

 πέκπσλ ηὸ Πλεῦκά Σνπ καζεηαῖο, θαηάπεκςνλ Λόγε, 

ηαπεηλόηεηη ηῇ ἐκῇ, γεξαίξεηλ ἐλ ᾄζκαζηλ ἐλζένηο, Ἰνπβελάιηνλ 

πξόκαρνλ πίζηεσο. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_13.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_13.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_13.html
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πόπηεξνο γέγνλελ ἐλ Σηώλ, ιαβὼλ ζείαλ ράξηλ, ηνῦ 

θεξύηηεηλ ἐπαθξηβῶο, δνγκάησλ ηὰο ζείαο ἀιεζείαο, Ἰνπβελάιηνο 

πιάλεο ἀληίπαινο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Βαζίιηζζα πέιεηο ηῶλ νὐξαλῶλ, Ἁγλὴ Θενηόθε, θαὶ κεζίηξηα 

πξὸο Θεόλ, δπζώπεη ζσζῆλαη ηνὺο ηηκῶληαο, ηνῦ Ἱεξάξρνπ Σηὼλ 

κλήκελ ἔθιακπξνλ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

πηδεηῶλ κεηὰ δένπο, ηὴλ ζσηεξίαλ ζνπ Ἅγηε, ἔθξαμαο ηὰ 

ζηόκαηα πιάλεο, Ἰνπβελάιηε, ἐκκειεηῶλ εὐζεβῶο, Φξηζηνινγίαο ηὸ 

δόγκα, θαὶ θεξύηησλ ἅπαζη, Φξηζηὸλ Θεάλζξσπνλ. 

 

Νηθεηὴο ἀλεδείρζεο, αἱξεηηθῶλ ἔλδνμε, θαηαπνιεκῶλ 

ζενκάρνπο, Ἰνπβελάιηε, θαὶ δηὰ ιόγσλ ζνθῶλ, ηνὺο ξζνδόμνπο 

ζηεξίδσλ, θαὶ Παηέξσλ Σύλνδνλ, θπξώζαο πάληηκε. 

 

Ἀλπκλνῦκέλ ζε πάληεο, ηὸλ ηῆο Σηὼλ ἔθνξνλ, ηῆο ξζνδνμίαο 

ηὸλ ζηῦινλ, Ἰνπβελάιηνλ, ἐπηδεηνῦληεο ηὰο ζᾶο, πξὸο ηὸλ Φξηζηὸλ 

ἱθεζίαο, ηνῦ ιαβεῖλ ηὴλ ἄθεζηλ, θαὶ κέγα ἔιενο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λακπξνηάηε Παξζέλε, ηῶλ κνλαρῶλ θαύρεκα, θαὶ ζεκλῶλ 

κεηέξσλ ὁ θόζκνο, ζσθξόλσλ ἕδξαζκα, ἐλ ηῇ ἁγλείᾳ ηῇ Σῇ, ηνὺο 

εὐζεβεῖο πεξηθξάηεη, Σαῖο ιηηαῖο πξὸο Κύξηνλ, Θενκαθάξηζηε. 

 

Γηάζσζνλ, Ἰνπβελάιηε πάληαο ἡκᾶο Ἱεξάξρα, ὅηη πέιεηο πξὸο 

ηὸλ Θεὸλ κεζίηεο παλέλδνμε, θαὶ θύιαμνλ Πάηεξ Σηὼλ ηὴλ πόιηλ. 

 

Σηεξέσζνλ, ηνὺο ὀξζνδόμσο ηηκῶληάο Σε Θενηόθε, ἐλ ηῇ 

πίζηεη ηνῦ Σνῦ Υἱνῦ θαὶ βίνπ παιαίζκαζηλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ 

παῤῥεζίαλ. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Τὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Τὰ ἄλσ πνζῶλ, ηῶλ θάησ θαηεθξόλεζαο, θαὶ δήιῳ Θενῦ, 

δνγκάησλ θαηελόεζαο, ἀιεζείαο ἔλδνμε, ὑπὲξ ὧλ ἀμίσο ἠγώληζαη· 

θαὶ λῦλ ἀπαύζησο ἐλ νὐξαλνῖο, πξεζβεύεηο ηῷ Λόγῳ, ὑπὲξ πάλησλ 

ἡκῶλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἰνπβελάιηνο ἔιαβελ, ἐλ αἰσληόηεηη ζηέθνο ἄθζηηνλ, θαὶ ραξὰλ 

ηὴλ ἀλεθιάιεηνλ, θαὶ δσὴλ ηῆο ράξηηνο ηὴλ ἄῤῥεηνλ. 

 

δεγήζαο πξὸο Κύξηνλ, ηὸλ ιαὸλ Σηὼλ ὦ Ἰνπβελάιηε, 

ἀλεθάλεο ἐλ ηνῖο πξάγκαζηλ, θθιεζίαο θύιαμ ἀπξνζκάρεηνο. 

 

Νηθεθόξνο ἐλ Πλεύκαηη, ἀλεδείρζεο ὄλησο Ἰνπβελάιηε, 

θαηαιύζαο ηῶλ αἱξέζεσλ, θαὶ ηῆο πιάλεο δόγκαηα ηὰ ἄζεα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γπλαηθὸο ἁξὰλ ἅπαζαλ, θαὶ ηὴλ εὐινγίαλ αὐηῇ δσξήζαζα, 

Θενηόθε ηῇ θπήζεη Σνπ, ὑπεξηέξα ηῶλ Ἀγγέισλ γέγνλαο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἔθρενλ ἡκῖλ, ράξηλ ζὴλ Ἰνπβελάιηε, ηαῖο ἱθεζίαηο πξὸο ηὸλ 

Ἰεζνῦλ, ἵλα ηεξῶκελ, ηὰ ζεῖα Αὐηνῦ πξνζηάγκαηα. 

 

Ῥᾶλνλ ἐθ’ ἡκᾶο, ἀξεηῶλ ζνπ ἄλζε εὔνζκα, θαὶ ηνῦ Κπξίνπ 

κῦξνλ ηὸ ζσζηηθόλ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, πξὸο Λόγνλ Ἰνπβελάιηε. 

 

Ἅγληζνλ Φξηζηέ, ξζνδόμσλ ηὰ ζπζηήκαηα, θαὶ θθιεζίαλ 

Σνπ πεξηηείρηζνλ Ἰεζνῦ, ηνῦ Ἱεξάξρνπ, πξεζβείαηο θαὶ 

παξαθιήζεζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴζρπζαο Ἁγλή, Παλαγία ἐλ ηῷ Τόθῳ Σνπ, ηνῦ ἀπαιιάμαη 

Δὔαλ ἐθ ηῆο ἁξᾶο, θαὶ ἐθ πηθξίαο, ζαλάηνπ θαὶ ηῆο θνιάζεσο. 

 

 



[12] 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ῥεκάησλ, ηῆο ἀιεζείαο γέγνλαο, δηὰ ιόγνπ δηδαρῆο ζεῖνο 

κύζηεο, ὅηη Φξηζηνῦ, ηνῦ Θενῦ πέιεηο ζηόκα, θαὶ ζσηεξίσλ ινγίσλ 

δηδάζθαινο, θαὶ πάλησλ ηῶλ αἱξεηηθῶλ, ζπληξηβὴ θαηαηζρύλεο 

παλέλδνμε. 

 

Ὡξάτζκα, ηῆο Σηὼλ ζὺ πέθπθαο, ζαπκαζηὸλ Ἰνπβελάιηε ζεῖε, 

ὅηη ιακπξῶο, ἀλεθήξπμαο πᾶζη, ηνῦ Θεαλζξώπνπ ηὴλ δόμαλ θαὶ 

γέγνλαο, θξνπλὸο ηῆο ράξηηνο Αὐηνῦ, θαηαξδεύσλ πηζηνὺο ζείνηο 

δόγκαζηλ. 

 

Ἀπέθξνπζαο, ηὰ ηῆο πιάλεο δόγκαηα, θαὶ ἀζέσλ δπζζεβῶλ 

ἐπηζέζεηο, ὅηη ἐλ ζνί, θαηεζθήλσζελ ὄλησο, ηνῦ Παξαθιήηνπ ἡ ράξηο 

παλέλδνμε, θαὶ ἔζσζαο ηνὺο εὐζεβεῖο, ἐθ ηῆο πιάλεο θαὶ πάζεο 

αἱξέζεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σπλέηξηςαο, ἁκαξηίαο βέιεκλα, Θενηόθε ηῇ ζαξθώζεη ηνῦ 

Λόγνπ, ὅηη Θεὸο ἐλ βξνηνῖο ἐπεθάλε, θαὶ ηῷ Σηαπξῷ ηνῖο ἀλζξώπνηο 

δεδώξεηαη, ηὴλ ιύηξσζηλ ἐθ ηῶλ παζῶλ, θαὶ εἰξήλελ ςπρῆο 

ἀλαθαίξεηνλ. 

 

Γηάζσζνλ, Ἰνπβελάιηε πάληαο ἡκᾶο Ἱεξάξρα, ὅηη πέιεηο πξὸο 

ηὸλ Θεὸλ κεζίηεο παλέλδνμε, θαὶ θύιαμνλ Πάηεξ Σηὼλ ηὴλ πόιηλ. 

 

Σηεξέσζνλ, ηνὺο ὀξζνδόμσο ηηκῶληάο Σε Θενηόθε, ἐλ ηῇ 

πίζηεη ηνῦ Σνῦ Υἱνῦ θαὶ βίνπ παιαίζκαζηλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ 

παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Τήλ Σηὼλ πξνζηαηεύεηο Ἰνπβελάιηε, ἐλ ηῇ ἄλσ Σηὼλ 

κεζηηεύσλ πξὸο Κύξηνλ· θαὶ γὰξ ἐλ ηῇ γῇ ἠθνινύζεζαο, ηνῖο ηῶλ 

Παηέξσλ ἴρλεζηλ, πνζῶλ ηὴλ ἐλάξεηνλ δσήλ, δηὸ ἔιαβεο ὡο ἀκνηβήλ, 

ηῆο παῤῥεζίαο ηὴλ ἰζρύλ, θαὶ δνγκάησλ ηὴλ θξνύξεζηλ. Πξέζβεπε 

ζενθόξε, ζσζῆλαη ηνὺο ζὲ ηηκῶληαο, ἐθ πεηξαζκῶλ αἱξεηηθῶλ, θαὶ 

παγίδσλ ηνῦ ἀιάζηνξνο. 
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Πξνθείκελνλ. Τὸ ζηόμα μοσ λαλήζει ζοθίαν καὶ ἡ μελέηη ηῆς 

καρδίας μοσ ζύνεζιν.Ση. Οἱ Ἱερεῖς Σοσ Κύριε ἐνδύζονηαι δικαιοζύνην 

καὶ οἱ Ὅζιοί Σοσ ἀγαλλιάζει ἀγαλλιάζονηαι. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 1-9). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο πξὸο ηνὺο ἐιειπζόηαο πξὸο αὐηὸλ Ἰνπδαίνπο· 

ἀκὴλ, ἀκὴλ ιέγσ ὑκῖλ, ὅηη ὁ κὴ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηῆο ζύξαο εἰο ηὴλ 

αὐιὴλ ηῶλ πξνβάησλ, ἀιιὰ ἀλαβαίλσλ ἀιιαρόζελ, ἐθεῖλνο θιέπηεο 

ἐζηὶ θαὶ ιῃζηήο·  ὁ δὲ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηῆο ζύξαο πνηκήλ ἐζηη ηῶλ 

πξνβάησλ. Τνύηῳ ὁ ζπξσξὸο ἀλνίγεη θαὶ ηὰ πξόβαηα ηῆο θσλῆο 

αὐηνῦ ἀθνύεη· θαὶ ηὰ ἴδηα πξόβαηα θαιεῖ θαη’ ὄλνκα θαὶ ἐμάγεη 

αὐηά. Καὶ ὅηαλ ηὰ ἴδηα πξόβαηα ἐθβάιῃ, ἔκπξνζζελ αὐηῶλ 

πνξεύεηαη θαὶ ηὰ πξόβαηα αὐηῷ ἀθνινπζεῖ, ὅηη νἴδαζη ηὴλ θσλὴλ 

αὐηνῦ. Ἀιινηξίῳ δὲ νὐ κὴ ἀθνινπζήζσζηλ, ἀιιὰ θεύμνληαη ἀπ’ 

αὐηνῦ, ὅηη νὐθ νἴδαζη ηῶλ ἀιινηξίσλ ηὴλ θσλήλ. Ταύηελ ηὴλ 

παξνηκίαλ εἶπελ αὐηνῖο ὁ Ἰεζνῦο· ἐθεῖλνη δὲ νὐθ ἔγλσζαλ ηίλα ἦλ ἃ 

ἐιάιεη αὐηνῖο.  Δἶπελ νὖλ πάιηλ αὐηνῖο ὁ Ἰεζνῦο· ἀκὴλ, ἀκὴλ ιέγσ 

ὑκῖλ, ὅηη ἐγώ εἰκη ἡ ζύξα ηῶλ πξνβάησλ.  Πάληεο ὅζνη ἦιζνλ πξὸ 

ἐκνῦ, θιέπηαη εἰζὶ θαὶ ιῃζηαί· ἀιι’ νὐθ ἤθνπζαλ αὐηῶλ ηὰ 

πξόβαηα.  γώ εἰκη ἡ ζύξα· δη’ ἐκνῦ ἐάλ ηηο εἰζέιζῃ, ζσζήζεηαη θαὶ 

εἰζειεύζεηαη θαὶ ἐμειεύζεηαη θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη. 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ… 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

 

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

με, ὁ Θεός… 

Γεῦηε εὐθεκήζσκελ, Ἰνπβελάιηνλ ζεῖνλ, θαὶ ᾠδαῖο 

ηηκήζσκελ, ξζνδόμσλ ζύιινγνο, ὁ θηιάγηνο· ηὸλ Φξηζηὸλ ἅπαζηλ, 

ὡο Θεὸλ θαὶ Λόγνλ, ζαξθσζέληα ηε ἐθ Πλεύκαηνο, ηνῦ ζῶζαη 

βξόηεηνλ, θύζηλ ηνῦ Ἀδὰκ ηνῦ Πξνπάηνξνο, ἐθήξπμε Θεάλζξσπνλ, 

θαζαηξῶλ ηῆο πιάλεο ηὴλ αἵξεζηλ· ὅζελ εὐραξίζησο, βνήζσκελ 

αὐηῷ ραξκνληθῶο· ραῖξε Σηὼλ κέγα θαύρεκα, πηζηῶλ ηε ηὸ 

ζηήξηγκα. 

 

 



[14] 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Μαθαξίδεη ἀμίσο, θαὶ ὑκλεῖ ζε ηξηζκάθαξ, ηῶλ ξζνδόμσλ 

ιαόο, δεήζεηη Κπξίνπ, ὑπὲξ ηῶλ ζὲ ηηκώλησλ θαὶ βνώλησλ ἐθ 

πίζηεσο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ἀζσκάησλ δπλάκεηο, θαὶ ρνξνὶ ηῶλ Ἁγίσλ ζπλενξηάδνπζηλ, 

ὁξῶληεο ἐλ Ἁγίνηο, Σηὼλ θιεηλὸλ Πνηκέλα, ἀζηγήησο δὲ ςάιινπζηλ· 

ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Σσηεξίσλ δνγκάησλ, κπζηεξίσλ ηε γλώζηλ ὁ Ἱεξάξρεο ιαβῶλ, 

ιαὸλ ηῶλ ξζνδόμσλ, ἐδίδαμε παλζόθσο, ηῷ Θεῷ ἀλακέιπεη ηε· ὁ 

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰακάησλ ηὴλ ράξηλ, ἀλαβιύδνπζα Μῆηεξ, ἀλαπεγάδεηο 

πηζηνῖο, ηὴλ ἴαζηλ θαξδίαο, δηδάζθνπζα ἐκθξόλσο, ηνῦ βνᾶλ πξὸο 

ηὸλ Κύξηνλ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Νεληθεθόηα, ηνὺο κσξνιόγνπο ηῆο πιάλεο, εὐθεκνῦκελ Σηὼλ 

ηὸλ Πνηκέλα, θαὶ δνμνινγνῦκελ, Φξηζηὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Ἰρλειαηνῦληεο, ηνῦ θξπθησξνῦ ηνὺο ἀγῶλαο, Θεαλζξώπνπ 

θεξύηηνκελ δόγκα· Ὅλ ὑπεξπςνῦκελ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Κπξίαλ πάλησλ, ὁκνινγνῦληεο Τξηάδα, ζὺλ Ἰνπβελαιίῳ 

ὑκλνῦκελ, θαὶ δνμνινγνῦκελ, Αὐηὴλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

 Σὲ δνμάζαο, ἐθ γεγελῶλ Θενηόθε, Σὲ ηηκᾷ ἐλ Σηὼλ νὐξαλίῳ, 

Ὅλ ὑπεξπςνῦκελ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Γίδνπ κνη ζαῖο πξεζβείαηο, Σηὼλ θιεηλὲ θύιαμ, ηῶλ 

ξζνδόμσλ ηὴλ πίζηηλ, θπιάηηεηλ ἀεί, ὁκνινγεῖλ ηε ηὸλ Λόγνλ, 

Θεὸλ θαὶ ἄλζξσπνλ. 
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Ἡ ράξηο ηνῦ Κπξίνπ, ζὲ Σηὼλ ἁγίαο, ἐλ ἀξεηαῖο ζεαξέζηνηο 

Ἰνπβελάιηε, θαηαθνζκήζαο ὄλησο, Πνηκέλα ἔδεημελ. 

 

Μεγάισλ ζενθόξσλ, ζὲ πάληεο Παηέξσλ, ἀλαθεξύηηνκελ 

ὄλησο, ιακπξὸλ κηκεηήλ, Ἰνπβελάιηε ζεῖε, θσζηὴξ ηῆο πίζηεσο. 

 

κόηξνπνλ Παηέξσλ, ζὲ ὁκνινγνῦκελ, θαὶ Γηδαζθάινηο 

ζπλόληα, Φξηζηνῦ κηκεηά, Ἰνπβελάιηε ζεῖε, πηζηῶλ ηὸ πξόηππνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

κλνῦληεο ηὸλ Υἱόλ Σνπ, Σὲ ὁκνινγνῦκελ, ὡο Παλαγία 

Μεηέξα, Φξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ, θαὶ ξζνδόμσλ πξνζηάηηλ, θαὶ 

θαηαθύγηνλ. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο… 

 

Ὤ Ἰνπβελάιηε ζαπκαζηέ, Παηέξσλ ηὸ θιένο, ηῶλ δνγκάησλ ὁ 

θξπθησξόο, πξέζβεπε ηῷ Λόγῳ, ὑπὲξ ηῶλ ζὲ ηηκώλησλ, ῥπζζῆλαη ἐθ 

πηαηζκάησλ θαὶ πάζεο ζιίςεσο. 

 

Αἱξέζεσο πιάλελ θαὶ ἀπεηιήλ, θαζεῖιεο ἐλζέσο θαὶ ἐθήξπμαο 

ηνῦ Φξηζηνῦ, ηὰ δόγκαηα Πάηεξ, θαὶ ζείαο ἀιεζείαο, ὡο κέινο ηῶλ 

Σπλόδσλ Ἰνπβελάιηε. 

 

Φαίξνηο ἀιεζείαο ὑθεγεηά, Σηὼλ κέγα θιένο, ξζνδόμσλ 

ὑπνγξακκόο, ραίξνηο πιαλσκέλσλ, πνιέκηε ἐλ ιόγνηο, θαὶ ἔξγνηο 

ζενθόξε Ἰνπβελάιηε. 

 

Γεῦηε εὐθεκήζσκελ νἱ πηζηνί, Σηὼλ Ἱεξάξρελ, ηὸλ Πνηκέλα 

ηὸλ ἀιεζῆ, ηῆο πίζηεσο ζηῦινλ, θαὶ θήξπθα δνγκάησλ, θξνπξὸλ 

ξζνδνμίαο, Ἰνπβελάιηνλ. 

 

Καξδίαλ θαζάξαο θαὶ ηὴλ ςπρήλ, πηζηῶλ θθιεζίαο, 

ἀλεδείρζεο κπζηαγσγόο, ἐλ πξάμεη βηώζαο, Φξηζηνῦ ηὴλ βαζηιείαλ, 

ἐλ ᾗ λῦλ ζαββαηίδεηο Ἰνπβελάιηε. 



[16] 

 

 

Πάληαο ηνὺο ηηκῶληάο ζε εὐζεβῶο, ζῇ ράξηηη ζθέπε, ἐθ 

θηλδύλσλ θαὶ πεηξαζκῶλ, θαὶ πάζεο παγίδνο, αἱξέζεσο θαὶ πιάλεο, 

ὡο ἔρσλ παῤῥεζίαλ, Ἰνπβελάιηε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί…. 

 

Τό Τξηζάγηνλ… 

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο πι. α΄. Τὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Τῆο Σηὼλ Ἱεξάξρελ, Ἰνπβελάιηνλ, ξζνδνμίαο ηὸ θιένο θαὶ 

θξπθησξὸλ ηῶλ πηζηῶλ, εὐθεκήζσκελ ιακπξῶο, θαὶ ἀλπκλήζσκελ· 

ὅηη ἐθύιαμε πηζηῶο, ηῶλ δνγκάησλ ζεζαπξόλ, παιαίζαο θαηὰ ηῆο 

πιάλεο· θαὶ ἔιαβελ ἐθ ηνῦ Λόγνπ, ζηεθάλνπο δόμεο ἐλ ηῇ ἄλσ Σηώλ. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Γεῦηε, ηῆο Σηὼλ ηὸλ θξπθησξόλ, ηὸλ Ἰνπβελάιηνλ ιόγνηο, θαὶ 

ἐγθσκίσλ ᾠδαῖο, πάληεο εὐθεκήζσκελ, θαὶ κεγαιύλσκελ· ηὸλ 

Φξηζηὸλ γὰξ ἐθήξπμελ, ἐλ ἔξγνηο θαὶ ιόγνηο, δόγκαηη ἐθξάηπλε, 

πηζηνὺο ἐζηήξημελ· ὅζελ ηηκεζεὶο ἐθ Κπξίνπ, πᾶζη ηνῖο πξνζηξέρνπζη 

πίζηεη, ἐθδηδάζθεη γλῶζηλ ηὴλ ξζόδνμνλ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη… 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ… 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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