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8 Ινπιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΘΕΟΦΙΛΟΥ ηνῦ Μπξνβιύηνπ 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

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

 

ὁ ξκβ΄(142) Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα. 

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Θενθίινπ ηὰο ιηηὰο ἐθδεηήζσκελ, νἱ θαζ’ ἑθάζηελ ραιεπῶο 

ρεηκαδόκελνη, θαὶ ζηέλνληεο θξαπγάδνληεο ἐθ βάζνπο ςπρῆο· Ἄζσ 

ζεκλνιόγεκα, θαὶ ηνῦ Ὄξνπο ηό ἔξλνο, ἐθ’ ἡκῖλ ζπιαγρλίζζεηη, 

ζνῖο ἀρξείνηο ἱθέηαηο, θαὶ ἀπὸ πάζεο ῥῦζαη ζπκθνξᾶο, ηνὺο 

πξνζθπλνῦληαο ζὸλ ἄθζαξηνλ ζθήλσκα. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε.. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο.  

 

Εἶηα ὁ Καλώλ. 

 

ᾨδή α΄. Ἦρνο δ΄. Ἀλνίμσ ηό ζηόκα κνπ. 

ιπίο κνπ Θεόθηιε, θαί δόμα ζεία, γεγέλλεζαη∙ ηῆο κάλδξαο 

γάξ πξόβαηνλ, θἀγώ ηῆο θίιεο ζνπ∙ δηό δέμαη κνπ, ηόλ ὕκλνλ 

Μπξνβιύηα, θξνηνῦληα ηνῦ κύξνπ ζνπ, ηὴλ ράξηλ ζήκεξνλ.  

 

Ῥεπκάησλ βνξβόξνπ κε, θαί δπζσδίαο Θεόθηιε, ἀπόζκεμνλ 

δένκαη ηῶλ ἀθαζάξησλ παζῶλ∙ θαί ηῷ κύξῳ ζνπ ιακπξῶο 

εσδηάζαο, Φξηζηνῦ κύξνπ πνίεζνλ, ἄμηνλ ζθήλσκα. 

 

Εσῆο ἐθηέκελνο, ηῆο ἀτδίνπ θαί θξείηηνλνο, εἰθόησ ἠιόγεζαο, 

ηῆο ἐπηθήξνπ δσῆο, καθξπλόκελνο, ζαξθίλεο ζπγγελείαο, Φξηζηῷ 

ζπλλεθξνύκελνο, θαί ζπδσνύκελνο. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_20.html
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Θενηνθίνλ. 

Φαλεῖζαλ Παλάκσκε, κύξνπ ηνῦ ζείνπ ἀιάβαζηξνλ, θαί 

ζθεῦνο ἐμαίξεηνλ, ηῆο εσδίαο Φξηζηνῦ, ἱθεηεύσ Σε, παζῶλ ηῆο 

δπζσδίαο, βνξβόξνπ ηε ιύηξσζαη, ηῆο ἁκαξηίαο κε. 

 

ᾨδή γ΄. Τνύο Σνύο ὑκλνιόγνπο. 

Νακάησλ ηῆο ράξηηνο ἐπιήζζεο, ἀζθήζεη ζπληόλῳ θαζαξζείο, 

δαθξύνηο δέ ινπζάκελνο, θαζαξηηθνῖο Θεόθηιε, θξᾶζηλ θαηλήλ 

ηεηέιεθαο, πεγή ηῶλ κύξσλ γελόκελνο. 

 

Ὁ ηάθνο ζνπ Μάθαξ ὥζπεξ θξήλε, λακάησλ ὁξᾶηαη δσηηθῶλ, 

ὡο ῥεύκαηα ηά κύξα ζνπ, πνηακεδὸλ πξνρένπζα, ζαιάζζαο ηῶλ 

παζῶλ ἡκῶλ, θαί ινγηζκῶλ θαηαθιύδνληα. 

 

Τό κύξνλ Φξηζηὸο ἐλ ηῇ ςπρῇ ζνπ, Θεὸθηιε ῥεῦζαλ λνεηῶο, 

ὡο ρείιεζη ζνῖο κέιεζη, κύξνπ πεγὴλ ἐμέρεε, ηῆο ράξηηνο ηνῦ 

Πλεύκαηνο, ζεπηὸλ δεηθλύσλ ζε ζθήλσκα. 

 

λ ζώκαηη Ἄγγεινο ἐδείρζεο, ζείε ζύλ Ἀγγέινηο ιεηηνπξγῶλ, 

πάρνπο ζαξθόο θαί θύζεσο πεξεξκὲλνο Ὅζηε, ζενπξγηθῶο 

ιακπόκελνο, θαί ζαπκαζηῶο θιετδόκελνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰδνύ ἡ Παξζὲλνο ἀλαθξάδεη, ηῷ πάλησλ Γεζπόηε θαί Υἱῷ∙ 

θαιὸο εἶ ὁ Νπκθίνο κνπ, ἰδνύ θαιόο ὡξαῖνο ηε∙ εἰο ηὴλ ὀζκὴλ ηνῦ 

κύξνπ Σνπ, ζπνπδῇ δξακνύκαη ὀπίζσ Σνπ. 

 

Ὡο ἕηνηκνλ, ἐλ ζπκθνξαῖο θαὶ θηλδύλνηο ἡκεῖο πξνζηάηελ, 

θαηαθεύγνκελ ειαβῶο πξὸο ζὲ Θεόθηιε, ζεπηὲ ηνῦ Ἄζσλνο 

Μπξνβιύηα. 
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πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Ἀθέζησξ ηαρὺο πάξρεηο ὦ Θεόθηιε, ηνῖο πόζῳ ἀεὶ ηῷ ζθήλεη 

ζνπ πξνζηξέρνπζη, θαὶ ηξαλῶο θξαπγάδνπζηλ· ἀθζαξζίαο ζὲ ηῷ 

ἐλδύζαληη, ρηηῶλα πξέζβεπε Πακβαζηιεῖ, ἐλδῦζαη ἡκᾶο ζηνιὴλ 

ρξεζηόηεηνο. 

 

ᾨδή δ΄. Τήλ ἀλεμηρλίαζηνλ. 

Ὥξηκνλ ὡο βόηξπλ ζε κάθαξ Φξηζηὸο, ζείαο ἐμ ἀκπέινπ 

δεμάκελνο, ἐλαπνζιίβεη, ηῆο ἐξεκίαο ηῷ ιελῷ∙ ηὸ θαηαξξεῦζαλ 

γιεῦθνο δέ, κύξνπ ζείαλ βξύζηλ εἰξγάζαην. 

 

Πνῦ κέλεηο Νπκθίε κνπ, πνῦ ηὴλ ζθελὴλ, Σνῦ ἐλ κεζεκβξίᾳ 

θαηέπιεμαο; Ὁ Μπξνβιύηεο ἀλεβόα ηῷ Φξηζηῷ∙ εἰο ηὴλ ὀζκὴλ ηῶλ 

κύξσλ Σνπ, κύξνλ ἐθδξακνῦκαη ιεςόκελνο. 

 

Ῥεύκαηα Θεόθηιε, πιάλεο δεηλῆο, θιύζαο ηῶλ δαθξύσλ ζνπ 

ρύζεζηλ, ἁκαξηηῶλ κνπ, θαὶ παζῶλ ηνύο πνηακνὺο, εἰο ηὲινο 

ἀπνμήξαλνλ, κύξσλ ζνπ ηνῖο ξεύκαζη δὲνκαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λέγε κνη Νπκθίε κνπ, ιέγε ηξαλῶο∙ πνῦ πνηε πνηκαίλεηο ηά 

πξόβαηα; Ἡ Νύκθε θξάδεη, ηῷ Νπκθίῳ θαί Υἱῷ∙ ὀζκή γάξ ἡ ηῶλ 

κύξσλ Σνπ, πὰληαο ηνύο θηινῦληαο Σε εἵιθπζελ. 

 

ᾨδή ε΄. Ἐμὲζηε ηά ζύκπαληα. 

Ὁ κέγαο ἐλ Ἄζσλη, Θεόθηινο ηνῖο δάθξπζηλ, ἱδξῶηαο θεξάζαο 

ηῶλ ἀγώλσλ, κύξνλ ηό ζεῖνλ ἡκῖλ ἐζθεύαζε, ππξί ηῷ ηνῦ Πλεύκαηνο 

θαιῶο, ἑςήζαο ηό θάξκαθνλ, εἰο ςπρῶλ θαηλὴλ θάζαξζηλ. 
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Σσκάησλ ηά ηξαύκαηα, θαί ηῶλ ςπρῶλ Θεόθηιε, ὥζπεξ 

ἀληηδόηῳ δξαζηεξίσ, κύξῳ θαζαίξεηο ηῷ ἐθ ηνῦ ηὰθνπ ζνπ, ἰὸλ 

ἀπνπιύλσλ λνεηόλ, δήιῳ ηνῦ Γεζπόηνπ ζνπ, ζηαιαγκνῖο ηῶλ 

δαθξύσλ ζνπ. 

 

 

Ππξὸο ἐλεξγέζηεξνλ, ηό κύξνλ ζνπ Θεόθηιε, πᾶζαλ δηαηξέρνλ 

θθιεζίαλ, βιύδεη πεγάδεη, δεῖ ηε θαί δξᾷ κπζηηθῶο, ηνῖο πίζηεη 

πξνζηξέρνπζηλ αηῷ, θιὲγνλ ἁκαξηήκαηα, θαί ηεθξνῦλ πάζε 

ἅπαληα. 

 

Ὑπήξεηζε Ὅζηε, ζηύινηο ἑπηά ηνῦ Πλεύκαηνο, Πάηεξ, 

ἑπηαξίζκνηο ἐπηπλνίαηο, νἶθνλ νἰθεῖνλ ζε ἡ ἑθνύζηνο, θαί δῶζα 

Σνθία ηνῦ Θενῦ, ὧ ἐπαλεπαύζαην, ζύλ Παηξί θαί ηῷ Πλεύκαηη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὁ Λόγνο ἐλ κήηξᾳ Σνπ, Κόξε ζθελώζαο εἴξγαζηαη, ηαύηελ 

κπξνζήθελ θαηλνύ κύξνπ∙ ὅζελ Παξζὲλε Ἁγίσλ ζεῖαη ςπραί, ὀπίζσ 

Σνπ ἔδξακνλ ζεξκῶο∙ εἶ θαιή βνῶζαη Σνη, εἶ θαιή θόξε Γέζπνηλα. 

 

ᾨδή ζη΄. Τὴλ ζείαλ ηαύηελ. 

Ἀλάζηα δεῦξν πιεζίνλ κνπ, ςπρῇ ηνῦ Θενθίινπ 

πξνζθζὲγγεηαη, Νπκθίνο Κύξηνο∙ νἴθῳ ηνῦ λάξδνπ εἰζέιζσκελ, θαί 

ηῆο ὀζκῆο ηνῦ κύξνπ κνπ κεηαιάβσκελ. 

 

Καηλά Θεόθηιε θξάδεη ζνη, Νπκθίνο ὁ Φξηζηόο ηά ηεινύκελα∙ 

ὁ ρεηκὼλ ιέιπηαη, δεῦξν ηό ῥόδνλ ἐμήλζεζελ∙ εἰο ηὴλ ὀζκὴλ ὡο 

θίινο δξάκε ηῶλ κύξσλ κνπ. 

 

γώ θεζὶλ ὁ ἐξώκελνο, ἐγώ Νπκθίε ζπεύδσ ὀπίζσ Σνπ∙ ὀζκὴ 

γάξ κύξσλ Σνπ, πάλησλ ηῶλ κύξσλ πὲξθεηηαη, ἥηηο ἡκῶλ ηὸλ 

πόζνλ, κύξνλ εἰξγάζαην. 

 

Γιπθύ κνη πξᾶγκα θαί ὄλνκα, πάξρεη ὦ Θεόθηιε ἔλδνμε∙ 

γιώζζεο ἐληξύθεκα∙ ηεξπλὸλ θαξδίαο κειέηεκα∙ θαί ηνῦ λνόο κνη 

ἥδηζηνλ ἀγαιιίακα. 
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Θενηνθίνλ. 

Ννόο κνπ πᾶζαλ ζθνηόκαηλαλ, ἀπέιαζνλ θαί, δώξεζαη 

Ἄρξαληε ηῇ παλαζιίᾳ κνπ, ςπρῇ ἀθηῖλα Σῆο ράξηηνο, ζύ γάξ ἐιπίο 

ἁπάλησλ θαί ἡ βνήζεηα. 

 

Γηάζσζνλ, ἀπὸ παληνίσλ θηλδύλσλ ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο, ὅηη πξὸο 

ζὲ ζεξκῶο ζενθόξε πξνζηξέρνκελ, ὡο ῥύζηελ ζὲ ἔρνληεο θαὶ 

πξνζηάηελ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξνζηάηα ζεξκὲ θαὶ πάλησλ θαηαθύγηνλ, θαὶ λόζσλ δεηλῶλ 

ηαρὺ ἀιεμηηήξηνλ, ἐθηελῶο βνῶκέλ ζνη, ζενθόξε Θεόθηιε· 

πξόθζαζνλ θάλεζη, θαὶ ἐθ θηλδύλσλ ιύηξσζαη ἡκᾶο, ζὲ γὰξ βεβαίαλ 

ἐιπίδα θεθηήκεζα. 

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κσρίοσ, ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίοσ 

Αὐτοῦ. 

Ση. Μακάριος ἀνὴρ ὁ υοβούμενος τὸν Κύριον.  

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα΄ 27-30).  

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πάληα κνη παξεδόζε 

πὸ ηνῦ Παηξόο κνπ· θαὶ νδεὶο ἐπηγηλώζθεη ηὸλ Υἱὸλ εἰ κὴ ὁ 

Παηήξ· νδὲ ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλώζθεη εἰ κὴ ὁ Υἱὸο θαὶ ᾧ ἐὰλ 

βνύιεηαη ὁ Υἱὸο ἀπνθαιύςαη. Γεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ θνπηῶληεο 

θαὶ πεθνξηηζκέλνη, θἀγὼ ἀλαπαύζσ κᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγόλ κνπ ἐθ’ 

κᾶο θαὶ κάζεηε ἀπ’ ἐκνῦ, ὅηη πξᾷόο εἰκη θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ θαὶ 

εξήζεηε ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο κῶλ· ὁ γὰξ δπγόο κνπ ρξεζηὸο θαὶ 

ηὸ θνξηίνλ κνπ ἐιαθξόλ ἐζηηλ.  

 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 
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Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέησόν 

με, ὁ Θεός... 

Ὅιελ κνπ Θεόθηιε, εἰο ζὲ ηεξῶ ηὴλ ἐιπίδα, θαὶ ζεξκνῖο ηνῖο 

δάθξπζηλ, ἀπὸ ηῆο θαξδίαο κνπ ἱθεηεύσ ζε, πξὸο Θεὸλ πνίεζνλ, 

ἱθεζίαλ κάθαξ, ηῶλ πηαηζκάησλ ιύζηλ δνῦλαί κνη, θαὶ ἀγαιιίαζηλ, 

ςπρηθὴλ θαὶ βίνπ δηόξζσζηλ· θαὶ λῦλ ζε πξὸο ηὸλ Κύξηνλ, 

πξεζβεπηὴλ ζεξκόηαηνλ θέθηεκαη· ἔρεηο θαὶ γὰξ Πάηεξ, ἰζρὺλ πξὸο 

ηὸ πξεζβεύεηλ ἐθηελῶο, πὲξ ηῶλ πίζηεη ηηκώλησλ ζε, 

ἀμηνκαθάξηζηε. 

 

ᾨδή δ΄. Οὐθ ἐιάηξεπζαλ. 

Ἱεξνύξγεζαο, ἀκέκπησο ὦ Θεόθηιε ζπζίαλ ἄκσκνλ, ηῷ 

Βαζηιεῖ ηνῦ παληόο∙ θαξδίαλ θαζάξαο ζνπ, εραῖο θαί δάθξπζηλ· 

ὅζελ δίδσζη, ζνη ἀκνηβὴλ θαηάιιεινλ, κύξνλ ἄιινηο δεδεηρώο ζε. 

 

Σεζσκάησηαη, ηό κύξνλ ηό νξάληνλ, Φξηζηὸο ὁ Κύξηνο, δηά 

θηιίαλ βξνηῶλ· αηὸλ δὲ Θεόθηινο θηιὴζαο ἄξηζηα, Φξηζηὸο γίλεηαη, 

κύξῳ θαηλῷ ρξηζάκελνο, ἐθ ζαξθόο δ’ἐθβιύδεη κύξα. 

 

Μύξσ ρξίζαο κε, Φξηζηόο ἀγαιιηάζεσο, δνπιείαο ἔιπζε, θαί 

ηπξαλλίδνο πηθξᾶο∙ ἀιι’αὖζηο δεδνύισκαη, αἰζρίζηαηο πξάμεζηλ 

ἐιεπζέξσζνλ, αἰζρξᾶο δνπιείαο. Ὄζηε, ζνῦ ηῷ κύξῳ θαηαρξίζαο. 

 

Σπλαγάιινπ, νξαλέ ζπλεπθξαλέζζσζαλ, ἀλζξώπνηο, 

ζήκεξνλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, βξνηὸο ἐπνπξάληνο, Ἄγγεινο, γήτλνο 

ἑνξηάδεηαη, λῦλ ὁ ζεόθξσλ Ὅζηνο, εἰο ηηκὴλ Θενῦ ηῶλ ὅισλ.  

 

Ὑςηβάκσλ, ἀξεηαῖο πεξνπξάληνο, πάλζνθε Ὅζηε, ηῇ πνιηηεία 

ηειῶλ, ηό θξόλεκα κέηξηνο, πῆξρεο θαί ηαπεηλόο, πὲξ ἅπαληαο∙ 

Θεόο ζε, θαί ἀλύςσζελ, πὲξ πάληαο ζαπκαζίσο. 
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Θενηνθίνλ. 

θιεμάκελνο, Νπκθίνο ὁ ὡξαῖνο Σε, Παξζὲλε, Γὲζπνηλα, ηῶλ 

γεγελῶλ, ἐθ θπιῆο, ιακπξῶο παξεζηὴζαην, ἐθ δεμηῶλ Αηνῦ. 

Γεῦξν, Νύκθε κνπ ἀπό Ληβάλνπ ιέγσλ Σνη, δεῦξν λύκθε κνπ θαί 

Μῆηεξ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Παῖδαο εὐαγεῖο. 

Ὑςώζαο Φξηζηὸλ ἐλ θθιεζία, ἀιήζεηαλ ζνῦ ὁ ιάξπγμ 

ἐκειὲηεζελ∙ ζηόκα ζὸλ ιειάιεθε, ζνθίαο ηά ξήκαηα∙ ηῶλ 

ἀξσκάησλ ὤθζεζαλ αἱ ζηαγὸλεο ζνπ, θηὰιαη∙ δηά ηνῦην Φξηζηὸο ζε, 

κύξνπ ζείνπ θξὴλελ, ἀλὲδεημε ηῷ θόζκῳ. 

 

Νένο νξαλόο κνη θαζνξᾶηαη, ὁ ζεῖνο λαόο ζνπ ᾦ Θεόθηιε, ἐλ 

ᾧ εἰζεξρόκελνο, βιὲπσ ὥζπνπ ἥιηνλ, ηὴλ ἱεξάλ εἰθόλα ζνπ θαί 

ἐλνπηξίδνκαη, ηὴλ ράξηλ ζνπ, θαζάπεξ ζειήλελ, θαί ὡο ιακπξὸλ 

ἄζηξνλ, ηό ιείςαλόλ ζνπ Πὰηεξ.  

 

Πιεξνῦηαη ζνη ξῆκα Ἡζαΐνπ, πξνγλῶλαη ζε πνλεξόλ γάξ ὦ 

Θεόθηιε, ἐμειέμσ ἄξηζηα, ἀγαζόλ παλεὺθεκε∙ ὀπίζσ ηνπ δ’ ἔδξακεο 

γλώκεο εζεηεηη, ἀθξόηαηνλ, ἐθέζεσο ἕσο, ἔθζαζαο ὦ κάθαξ, Θεὸλ 

εἰο ηνύο αἰῶλαο. 

 

Σύ κνη πξνζηαζία γελνῦ Πάηεξ παξὸληη βξαρεῖ ἐλ βίῳ 

δηαηξίβνληη∙ ζύ λνζνῦληη, θάλεζη, βνεζὸο Θεόθηιε∙ θαί ζύ 

ςπρνξαρνῦληη κνη ἐγγύο παξάζηεζη θαί θξίζεσο, ἐλ βήκαηη ὄληη, ζύ 

κνη δίδνπ ρεῖξα, θαί ξῦζαη θαηαδίθεο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὄιβνλ Σε θνηλὸλ ὦ Θενηόθε, θαί δόμαλ νἱ Σέ ηηκῶληεο πάληεο 

ἔρνληεο, πίζηεη Σνη πξνζηξέρνκελ, πόζῳ Σνπ δεόκελνη, ηῆο ἀδνμίαο 

ιύηξσζαη, ηῆο ἐλ ηῷ κέιινληη, ηξπθῆο ηῆο αἰσλίνπ θαί δόμεο, ἐλ 

ζθελαῖο δηθαίσλ, ἡκᾶο θαηαμηνῦζα. 
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ᾨδὴ ζ΄. Ἅπαο γεγελὴο. 

Γῆ θαί νξαλὸο, ηὸ κύξνλ ζαπκάδνπζη, ηό ζὸλ Θεόθηιε∙ ηὴλ 

γὰξ ἐλ ζαξθὶ δσὴλ, θαιῶλ παληνίσλ θνζκήζαο εἴδεζηλ, ηό 

θαη’εἰθόλα Ὅζηε, ιακπξῶο ἀπείιεθαο∙ ζῶκα δὲ ζνπ, ηεξήζαο 

ἀκόιπληνλ, Βαζηιεύο ὡο ιακπξόο κύξῳ θέρξηζαη. 

 

Ἵλα ηὴλ ζηνιὴλ, ἐλδύζῃ Θεόθηιε, ἥλ ἐμεδύζαην, πξὶλ ὁ 

παιαηὸο Ἀδάκ, Ἀδὰκ ηὸλ λὲνλ θαιῶο, ἐλδέδπζαη, θαὶ ηῆο ζαξθὸο ηό 

θώδηνλ, ραίξσλ ἀπέξξηςαο· δηά ηνῦην, κύξνηο ηε θαί ζηὲκκαζη, 

Βαζηιείαλ ιακπξὰλ ζνη κλεζηεύεηαη. 

 

Ννῦο νθ ἐμαξθεῖ, θαί ιόγνο ἀλζξὼπηλνο ἐθδηεγήζαζζαη, ηάο 

πεξθπεῖο ηηκάο, θαί δόμαο Πὰηεξ, ἅο πεξ ἀπείιεθαο, ζπκβαζηιεύσλ 

ἄιεθηα, Φξηζηῷ καθάξηε∙ ηό δὲ κύξνλ, ζύκβνπινλ ζαθὲζηαηνλ, 

πέξ θύζηλ ἐθβιύδνλ ἐθ ηάθνπ ζνπ. 

 

Φαίξεηο λῦλ ραξάλ, ηὴλ ὄλησο ἀΐδηνλ θαί ἀλεθιάιεηνλ, δόμεο 

ἀζηξαπηόκελνο, ἀθαηαιήπηνπ ζείαηο ιακπξόηεζη, Θεόθηιε 

παλάξηζηε θαί ηῆο ζεώζεσο, ἀπνιαύεηο, παλνιβίσο πάληνηε, 

ηξηζειίνπ θσηὸο αγαδόκελνο. 

Θενηνθίνλ. 

Λάκςνλ κνη ραξᾶο ηό θὲγγνο δη’ἄθαηνλ ηῆο εζπιαρλίαο Σνπ 

ἔιενο θαί δίσμνλ, ηὰ λέθε πὰληα ηῆο θαηεθείαο κνπ, θαί ἀιεζῆ 

ἀπόδνο κνη ηὴλ ἀγαιιὶαζηλ∙ ἵλα πίζηεη, ηὴλ ζείαλ ινρείαλ Σνπ, 

ἀλπκλῶ θαί ἀεί κεγαιύλσ ζε. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Γεῦηε εθεκήζσκελ νἱ πηζηνί, ηὸλ λένλ ὁπιίηελ, Θεόθηινλ 

ηὸλ ζνθόλ, ηὸλ ηῆο θθιεζίαο, ζεξκόηαηνλ πξνζηάηελ, πάλησλ δὲ 

ηῶλ ἐλ ζιίςεη, ῥύζηελ θαὶ πξόκαρνλ. 
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Κάξαλ ζνπ ηὴλ πάληηκνλ ἀζθεηά, ηηκῶκελ ἐθ πόζνπ, ηὴλ 

ζπλζιάζαζαλ ηνῦ ἐρζξνῦ, ὀιέζξηνλ θάξαλ, θαὶ ιύηξσζαη θηλδύλσλ, 

Θεόθηιε ηξηζκάθαξ, ηῇ κεζηηείᾳ ζνπ. 

 

Νῦλ ηὸλ ηῆο ἀζθήζεσο ἀζιεηήλ, κνλαζηῶλ ηὸ θιένο, ηόλ 

Θεόθηινλ νἱ πηζηνί, ἀμίσο ηηκῶκελ· ινηκνῦ γὰξ θαὶ θηλδύλσλ, 

ιπηξνῦηαη ηνὺο ἐλ πίζηεη, αηῷ πξνζηξέρνληαο. 

 

Πάλησλ ηῶλ Ὁζίσλ ηὰο ἀξεηάο, θαιῶο ἀλεκάμσ, ὦ Θεόθηιε 

θαὶ ιακπηήξ, κέγηζηνο ἐγέλνπ, Τξηάδνο ηῆο ἀθηίζηνπ, ηὸ θῶο ἡκῖλ 

ἐθπέκπσλ, ηνῖο εθεκνῦζί ζε. 

 

Φαίξνηο ηῶλ Ὁζίσλ ἡ θαιινλή, θαὶ ηῶλ ἐθ θαξδίαο, 

δπζσπνύλησλ παλεπζεβῶο, ηὰο παληνίαο λόζνπ, ἀεὶ ἀπνδηώθσλ, 

ηῶλ ἐπηθαινπκέλσλ ζε ζεπηέ Θεόθηιε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Δόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή 

ὀξγηζζῆο ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ 

ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ 

ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα 

ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ.Τῆο εζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, 

εινγεκέλε Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, 

ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο 

ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 
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Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Ὅιελ ὦ Θεόθηιε εἰο ζέ, ηεξῶ ηὴλ ἐιπίδα, θαὶ ζεξκνῖο ηνῖο 

δάθξπζηλ, ἀπὸ ηῆο θαξδίαο κνπ, ἱθεηεύσ ζε, πξὸο Θεὸλ πνίεζνλ, 

ἱθεζίαλ κάθαξ, ηῶλ πηαηζκάησλ ιύζηλ δνῦλαί κνη, θαὶ ἀγαιιίαζηλ, 

ςπρηθὴλ θαὶ βίνπ δηόξζσζηλ. Καὶ λῦλ ζε πξὸο ηὸλ Κύξηνλ, 

πξεζβεπηὴλ ζεξκόηαηνλ θέθηεκαη· ἔρεηο θαὶ γὰξ Πάηεξ, ἰζρὺλ πξὸο 

ηὸ πξεζβεύεηλ ἐθηελῶο, πὲξ ηῶλ πίζηεη ηηκώλησλ ζε, 

ἀμηνκαθάξηζηε. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

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