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28 ΙΟΤΛΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΧΝ 

        ΔΙ ΣΗΝ ΟΙΑΝ ΜΗΣΔΡΑ ΗΜΧΝ ΔΙΡΗΝΗΝ ΣΟΤ                                                     

ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ ΣΗΝ ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟΝ 
 

Πμζδεείξ ὑπό Γεναζίιμο Μμκαπμῦ Μζηναβζακκακίημο. 

 

Γζ’ εοπώκ ηώκ ‘Αβίςκ Παηένςκ διώκ. 

Κύνζε Ίδζμΰ Υνζζηέ ό Θεόξ διώκ έθέδζμκ διάξ. 

’Αιήκ. 

 Φαθιόξ νια΄ (142) 

Κύνζε, εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ ιμο…. 

 

Εἴηα ηό Θεόξ Κύνζμξ ηεηνάηζξ ηαί ηό ἑλῆξ: 

 

                       Ἦπμξ δ'. Ὁ ὑρςεεὶξ ἐκ ηῷ ηαονῷ. 
 

Σῇ θενςκύιῳ δζαθάιπμοζα ηθήζεζ, ηά ηῆξ εἰνήκδξ ἀβαεά 

πθμοημδόηςξ, Εἰνήκδ παιιαηάνζζηε δίδμο ἡιῖκ ἀεί· ηόπαζμκ ηόκ 

ηάναπμκ, ηῶκ δεζκῶκ κμζδιάηςκ, ζηέδαζμκ ηά ζηάκδαθα, ημῦ 

δμθίμο Βεθίαν, ηαί εἰνδκαίακ δώνδζαζ γςήκ, ημῖξ πνμζζμῦζζκ, Ὁζία 

ηῇ ζηέπῃ ζμο. 

 

Γόλα Παηνί. 
 

                                      Ἀπμθοηίηζμκ 

                         Ἦπμξ πθ. α'. Σὸκ ζοκάκανπμκ Λόβμκ. 

Βαζζθείαξ βδΐκμο πάθαζ μὐη ἔηοπεξ, ἀθθ' ἀθεάνηςκ ζηεθάκςκ κῦκ 

ζὲ ἠλίςζεκ, ὁ Νοιθίμξ ζμο Υνζζηὸξ ὁ ὡναζόηαημξ· ᾧ ηαεζένςζαξ 

ζαὐηήκ, ὅθδ ηανδίᾳ ηαὶ ροπῇ, Εἰνήκδ Ὁζία Μῆηεν, 

Υνοζμααθάκημο ἡ δόλα, ἡιῶκ δὲ πνμζθοβὴ ηαὶ αμήεεζα. 

 

Καζ κῦκ. Θεμηόηζμκ  
Οὐ ζζςπήζςιεκ πμηέ, …. 

 

Φαθιόξ Ν΄ (50) Ἐθέδζμκ ιέ, ὁ Θεόξ, ηαηά ηό ιέβα Ἔθεόξ μο…. 
Ἡ ἀηνμζηζπίξ. 

 

«Εἰνήκδξ ἀλίςζμκ ἠιᾶξ Εἰνήκδ. Γεναζίιμο». 
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                  Ὠδή α΄. Ἦπμξ πθ. δ΄. Ὑβνάκ δζμδεύζαξ 

Εἰνήκδξ ηόκ ἄνπμκηα ἐηηεκῶξ, Εἰνήκδ δοζώπεζ, εἰνδκαίακ ηαί 

εὐζηαεῆ, ἡιᾶξ δζακύεζκ πμθζηείακ, ηαί ημῦ ἐπενμῦ ἀπμθεύβεζκ ηά 

ζηάκδαθα. 

 

Ἰθύμξ νοζεεῖζα ηῆξ ημζιζηῆξ, ζηακδάθςκ ημῦ αίμο, ηαί ἁπάζδξ 

ἐπζαμοθῆξ, ηαί βθώζζδξ δμθίαξ ηαί δοζθήιμο, ημύξ πνμζζόκηάξ ζμζ 

Μῆηεν ἀπάθθαλμκ. 

 

 Ρεοιάηςκ ἀΰθςκ ηόκ βθοηαζιόκ, ροπαῖξ θανιαπεείζαζξ ηῇ ηαηίᾳ 

ημῦ δοζιεκμῦξ, ἐπίζηαλμκ Μῆηεν μὐνακόεεκ, ηαί ηόκ ἰόκ ηῶκ παεῶκ 

ἀπμλήνακμκ. 

 

                                         . Θεμημηίμκ 

Ἡ ἄννδημξ θύζζξ ηαί πακημονβόξ, ὤ εαύιαημξ λέκμο! οκεζπέεδ ἐκ 

ζῇ βαζηνί, ζανηί ἑκςεεῖζα ἀζοβπήηςξ, εἰξ ζςηδνίακ ἡιῶκ 

Πακαιώιδηε. 

 

                                Ὠδή β΄. Οὐνακίαξ ἁρίδμξ. 

Νοιθεοεεῖζα ηῷ Λόβῳ, ἀζηδηζηῶξ πάκζεικε, ηά ηῆξ ἀθμβίαξ ιμο 

κέθδ, ιαηνάκ ἀπέθαζμκ, ἐλ ὧκ ηῆξ ιήκζδμξ, ἡ δοζςδία πδβάγεζ, ηήκ 

ημῦ εείμο Πκεύιαημξ, ζπέζζκ ιαηνύκμοζα. 

 

Ἡ ἐη νίγδξ εὐώδμοξ, εεμπνεπῶξ θάιραζα, ηάξ ηῆξ ἀκμιίαξ 

ἀηάκεαξ, πνόννζγμκ ἔηηζθθμκ, ἐη ηῆξ ηανδίαξ ιμο, ηῶκ πνεζαεζῶκ 

ζμο ζηαπάκδ, ηαί θόαμκ ηόκ ἔκεεμκ, ηαύηῃ ἐιθύηεοζμκ. 

 

ανηζηῶκ ἀθβδδόκςκ, ηαί ροπζηῆξ εθίρεςξ, πμκδνεομιέκςκ 

ἀκενώπςκ, πάζδξ θαοθόηδημξ, ηαί ζοζηνμθῆξ παθεπῶκ, 

ἀπαναηνώημοξ ἀπαύζηςξ, Εἰνήκδ δζάζςγε, ημύξ εὐθδιμύκηαξ ζε. 

 

                                          Θεμημηίμκ. 

Ἀπμννήηςξ ἐκ ιήηνᾳ ηόκ ημῦ Παηνόξ ζύκενμκμκ, Λόβμκ 

ζανηςεέκηα ἀζπόνςξ, Ἁβκή πςνήζαζα, παεῶκ ζηεκώζεςξ, πνόξ 

πθαηοζιόκ ἀπαεείαξ, ηόκ κμῦκ ιμο ηοαένκδζμκ Θεμπανίηςηε. 

 

Δζάζςζμκ ἐη δοζιεκείαξ ηαί ἔπεναξ εακαηδθόνμο, ημύξ πνόξ ζέ 

ιεηά ζπμοδῆξ ηαηαθεύβμκηαξ, ηαί αἰημοιέκμοξ Εἰνήκδ ηήκ ζήκ 

πνεζαείακ. 
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πίαθερμκ ἐκ εὐιεκείᾳ Πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπί ηήκ ἐιήκ παθεπὴκ 

ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαί ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηό ἄθβμξ. 

 

                                Ἦπμξ α΄. Πνεζαεία εενιή. 

Ἠζή ἀνςβή, ὡξ ιάπαζνα ἀιθίζημιμξ, Εἰνήκδ ζεική, βεκέζες ημῖξ 

ἱηέηαζξ ζμο, ηάξ ζοιπθμηάξ ζοβηόπημοζα, δοζιεκείαξ ἁπάζδξ ηαί 

ιήκζδμξ· ζύ βάν εἰνήκδκ κέιμοζα ἡιῖκ, ηῷ ζάθς ἐπζηζιᾷξ ηῶκ 

εθίρεςκ. 

 

                               Ὠδή δ΄. Δἰζαηήημα Κύνζε. 

Ξεκμηνόπςξ ἀζηήζαζα, λέκςζμκ ηόκ κμῦκ ιμο ἐη πάζδξ ιήκζδμξ, 

πμκδνίαξ ηαί ζοβπύζεςξ, ηαί ικδζζηαηίαξ Εἰνδκώκοιε. 

 

Ἰαιάηςκ ἐπόιανζζμκ, Μῆηεν ηάξ ζηαβόκαξ ηαί ηαηαδνόζζζμκ, ημύξ 

θθμβιῷ κόζςκ ηαί εθίρεςκ, ηαηαηδημιέκμοξ ἐπενμῦ ημῖξ ἄκεναλζ. 

 

 

Ὡναζόεδξ πμεήζαζα, ηόκ ὡναῖμκ Λόβμκ ὅκ ηαεζηέηεοε, ὡναζῶζαζ 

ηήκ ηανδίακ ιμο, ηαί ηά ηῆξ ζανηόξ παῦζαζ ζηζνηήιαηα. 

 

                                              Θεμημηίμκ. 

ςηδνίαξ θζιέκα ζε, Κόνδ ἐπζζηάιεκμξ ζμί ἀκέεδηα ηάξ ἀβηύναξ 

ηῆξ ἐθπίδμξ ιμο• ιή μὔκ ὑπενίδδξ ηόκ πνμζθοβόκηα ζμί. 

 

 

                                    Ὠδή ε΄. Φώηζζμκ ἡιᾶξ 

Ὅθδ ηαεανά, ὡξ πανεέκμξ πακαηήναημξ, ηῷ κοιθίς ἠββοήεδξ ηῶκ 

ροπῶκ, ᾧ ἐββύαξ ιεηακμίαξ ιμζ πνμζάβαβε. 

 

Νέηνςζμκ γςῆξ, ἐλακεήζαζα εακάηςζμκ, ηήκ ἔηζ γῶζακ ἁιανηίακ, 

ἐκ ἐιμί, ηαί πνόξ ηηῆζζκ ἀπαεείαξ ιέ δζέβεζνμκ. 

 

 

Ἤζηναραξ ἐκ βῇ ὡξ θαιπάξ ημῦ Θείμο Πκεύιαημξ, δζαθύμοζα ημῦ 

ιίζμοξ ηήκ ἀπθύκ, ηαί ἀβάπδξ ἀκαηέθθμοζα ηήκ ἔθθαιρζκ. 

 

                                               Θεμημηίμκ. 

Μήηδν ηῆξ γςῆξ, ἀκεδείπεδξ Πακαιώιδηε· δζμ κέηνςζμκ παεῶκ 

ιμο ηάξ ὁνιᾶξ ηαί ηόκ κμῦκ ιμο πνόξ ἐβνήβμνζζκ ἀκάζηδζμκ. 
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                               Ὠδή ζη΄. Σήκ δέδζζκ. 
Ἀκάηεζθμκ, ὁιμκμίαξ ἡιένακ, ηαί εἰνήκδξ ἀθδεμῦξ ηάξ ἀηηῖκαξ, ημῖξ 

ημῦ εοιμῦ ηαί ὀνβῆξ ἐκ ηῷ ζηόηεζ, ηαηαηεζιέκμζξ ἀπάηῃ ημῦ ὄθεςξ· 

ζμί βάν ἐδόεδ πνόξ Θεμῦ, εἰνδκεύεζκ ἡιῶκ ηήκ δζάζηαζζκ. 

 

ημιώζαζα, ηῷ ημῦ Λόβμο ἔνςηζ, ηῆξ ροπῆξ ζμο ηάξ ηζκήζεζξ Ὁζία, 

λίθμξ ἐβέκμο ἐπενμύξ ηαηαηόπημκ, ηαί δζπμκμίαξ θζηιίγμκ ηό 

ἄπονμκ· δζό ηῆξ ἔπεναξ ἐκ ἐιμί ηήκ ζθνζβῶζακ ηαηίακ ηαηάααθε. 

 

 

πίαθερμκ, ἱθανῶ ζμο ὄιιαηζ, ἐθ’ ἡιᾶξ ημύξ ζμύξ ἱηέηαξ Ὁζία, ηαί 

ηάξ ὀδύκαξ ἡιῶκ ηαί ηάξ εθίρεζξ ἐπζημοθίγμοζα ηάπμξ ἀθάκζζμκ, ἐκ 

ὁιμκμίᾳ ηήκ γςήκ, ζοκηδνμῦζα ἡιῶκ ἀζηαζίαζημκ. 

 

                                             Θεμημηίμκ. 

Ἱζπύμξ, ἐκοπμζηάημο ζηήκςια, ἐη Παηνόξ πνμενπμιέκδξ ἀκάνπςξ, 

ἀκαδεζπεεῖζα Θεόκοιθε Κόνδ, ηήκ ἀζεεκμῦζακ ηανδίακ ιμο 

κεύνςζμκ, πνόξ ἐνβαζίακ, ἀνεηῶκ, ἵκα πίζηεζ ηαί πόεῳ δμλάγς ζε. 

 

Δζάζςζμκ ἐη δοζιεκείαξ ηαί ἔπεναξ εακαηδθόνμο, ημύξ πνόξ ζέ 

ιεηά ζπμοδῆξ ηαηαθεύβμκηαξ, ηαί αἰημοιέκμοξ Εἰνήκδ ηήκ ζήκ 

πνεζαείακ. 

 

Ἄπνακηε, ἡ δζά θόβμο ηόκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ ηῶκ 

ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα Μδηνζηήκ παννδζίακ. 

 

                                Αἴηδζζξ ηαί ηό Κμκηάηζμκ. 

                  Ἦπμξ α΄ . Πνμζηαζία ηῶκ Υνζζηζακῶκ. 

Παννδζίακ ηεηηδιέκδ πνόξ ηό κοιθίμκ ζμο, ὡξ πανεέκμξ Ὁζία 

θνόκζιδ ηαί ἔκεεμξ, ιή ἐθθείπδξ ὑπέν ἡιῶκ πνεοζαεύεζκ ἐηηεκῶξ, 

ἵκα νοζεῶιεκ πάζδξ ὀνβῆξ, ηαί πμθοηνόπςκ πεζναζιῶκ, μἱ πζζηῶξ 

ἐηαμῶκηέξ ζμζ· Πνόθεαζμκ ὦ Εἰνήκδ, ηαί δώνδζαζ ημῖξ ζμῖξ 

δμύθμζξ, ζοιαίςζδκ εἰνδκζηήκ, ηαί ἀβάπδκ ἀζηαζίαζημκ. 

 

Καί εὐεύξ ηό Πνμηείιεκμκ. 

Ήπμξ δ΄ 

Ὑπμιέκςκ ὑπέιεζκα ηόκ Κύνζμκ ηαί πνμζέζπε ιμζ ηαὶ εἰζήημοζε 

ηῆξ δεήζεώξ ιμο. 
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ηίπ. Καί ἔζηδζεκ ἐπί πέηνακ ημύξ πόδαξ ιμο ηαί ηαηεύεοκε ηά 

δζααήιαηά ιμο. 
 

Δὐαββέθζμκ ἐη ημῦ ηαηά Μάνημκ. 

(Κεθ. δ΄ , 34-38). 

 

Εἶπεκ ὁ Κύνζμξ· ὅζηζξ εέθεζ ὀπίζς ιμο ἀημθμοεεῖκ, ἀπανκδζάζες 

ἑαοηόκ ηαί ἀνάης ηόκ ζηαονόκ αὐημῦ, ηαί ἀημθμοεείης ιμζ. Ὅξ βάν 

ἄκ εέθῃ ηήκ ροπήκ αὐημῦ ζῶζαζ, ἀπμθέζεζ αὐηήκ· ὅξ δ’ ἄκ ἀπμθέζῃ 

ηήκ ἑαοημῦ ροπήκ ἕκεηεκ ἐιμῦ ηαί ημῦ Εὐαββεθίμο, μὗημξ ζώζεζ 

αὐηήκ. Σί βάν ὠθεθήζεζ ἄκενςπμκ ἐάκ ηενδήζῃ ηόκ ηόζιμκ ὅθμκ, 

ηαί γδιζςεῇ ηήκ ροπήκ αὐημῦ; Ἤ ηί δώζεζ ἄκενςπμξ ἀκηάθθαβια 

ηῆξ ροπῆξ αὐημῦ; Ὅξ βάν ἐάκ ἐπαζζποκεῇ ιε ηαί ημύξ ἐιμύξ θόβμοξ 

ἐκ ηῇ βεκεᾷ ηαύηῃ ηῇ ιμζπαθίδζ ηαί ἁιανηςθῷ, ηαί ὁ Τἱόξ ημῦ 

ἀκενώπμο ἐπαζζποκεήζεηαζ αὐηόκ, ὅηακ ἔθεῃ ἐκ ηῇ δόλῃ ημῦ παηνόξ 

αὐημῦ ιεηά ηῶκ ἀββέθςκ ηῶκ ἁβίςκ. Καί ἔθεβεκ αὐημῖξ· ἀιήκ θέβς 

ὑιῖκ, ὅηζ εἰζί ηζκεξ ηῶκ ὧδε ἑζηδηόηςκ, μἵηζκεξ μὐ ιή βεύζςκηαζ 

εακάημο, ἕςξ ἄκ ἴδςζζ ηήκ ααζζθείακ ημῦ Θεμῦ ἐθδθοεοῖακ ἐκ 

δοκάιεζ. 

 

Γόλα Παηνί. Σαῖξ ηῆξ ζῆξ Ὁζίαξ… 

 

Καί κῦκ. Σαῖξ ηῆξ Θεμηόημο… 

 

Ἦπμξ πθ. α΄. Ὅθδκ ἀπμεέιεκμζ. 

ηίπ. Ἐθέδζμκ ιέ ὁ Θεόξ ηαηά ηό ιέβα ἐθεόξ ζμο ηαζ ηαηά ημ 

πθῆεμξ ηῶκ μἰηηζνιῶκ ζμο ἐλάθεζρμκ ηό ἀκόιδιά ιμο.  

Ὅνιδια ἀηάεεηημκ, ηαί ηάξ ηνοθίμοξ ἐκέδναξ, ημῦ δμθίμο, 

δνάημκημξ, ηαε’ ἡιῶκ ιαηαίςζμκ Εἰνδκώκοιε, ηαί δεζκῶκ εθίρεςκ, 

ηάξ ἐπακαζηάζεζξ, ηαηαπνάϋκμκ ηαί ηόπαζμκ, ἅπακ ζηεοώνδια, ηαί 

δζπμζηαζίαξ ηά ζηάκδαθα, εἰνήκδκ ἀζηαζίαζημκ, ηαῖξ εἰνδκμδώνμζξ 

πνεζαείαζξ ζμο, πᾶζζ πμνδβμῦζα, Εἰνήκδ ηῶκ Ὁζίςκ ηαθθμκή, ὡξ 

ἄκ ἡζύπςξ αζώζακηεξ, δόλδξ ἐπζηύπςιεκ. 

 

                             Ὠδή γ΄ . Οἱ ἐη ηῆξ Ἰμοδαίαξ 

Ράαδῳ ηῶκ πνεζαεζῶκ ζμο, ημύξ ηοηθώζακηαξ ηύκαξ ηήκ ηάθαζκάκ 

ιμο ροπήκ, ἐηδίςλμκ Ὁζία, ηαί ηῇ ἀκηζηοπίᾳ, ηῆξ εενιῆξ 

πνμζηαζίαξ ζμο, ἱηάκςζόκ ιμο ηόκ κμῦκ, ηαηά ημῦ ἀκηζπάθμο.ᾳ 
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Ἠθθμζώεδκ ηό πκεῦια, ἐκεηνώεδκ ηό ζῶια ηαῖξ πνόξ ηό πεῖνμκ 

νμπαῖξ· ἀθθ’ ἄκςεεκ ιμζ πνόζπεξ, ηαί ἴδε ιμο ηήκ εθῖρζκ, ηαί ηῶκ 

πόκςκ ηά δάηνοα, ηαί ὄνελόκ ιμί ζεική, ζςηδνζώδδ πεῖνα. 

 

Νμζδιάηςκ πακημίςκ, παεδιάηςκ πμζηίθςκ ηαί πεζναζιῶκ 

παθεπῶκ, δαζιόκςκ ἐπδνείαξ, ἀκενώπςκ πμκδνίαξ, ηαημηνόπςκ 

ἀπάθθαλμκ, ημύξ πνμζζόκηαξ εενιῶξ, Εἰνήκδ ηῇ ζῇ ζηέπῃ. 

 

 .                                         Θεμηόηζμκ. 

Ἡ Πακάιςιμξ Κόνδ, ἡ ηεημῦζα ηόκ Κηίζηδκ ηαί Πμζδηήκ ημῦ 

πακηόξ, ἐη ιώιμο ἐβηθδιάηςκ, ηαί ζπίθςκ ἁιανηάδςκ, ηήκ ροπήκ 

ιμο ηαεάνζζμκ, ἵκα ὑικῶ ζέ ἀεί, ηήκ Κεπανζηςιέκδκ. 

 

                              Ὠδή δ΄. Σόκ Βαζζθέα. 
Γαθήκδκ Μῆηεν, ημῖξ ἐκ εαθάζζῃ ημῦ αίμο, ηζκδοκεύμοζζκ ἐλαίηεζ 

μὐνακόεεκ, ημύημοξ ηοαενκῶζα, πνόξ ὅνιμκ ζςηδνίαξ. 

 

η ηῶκ ζηακδάθςκ, ηαί ζοζηνμθῶκ ὀθεενίςκ, πενζθνμύνδζμκ 

ἡιῶκ ηήκ πμθζηείακ, ηαῖξ ηῆξ ὁιμκμίαξ, αάνεζζ ιαηανία. 

 

Ρενοπςιέκμκ, ηῇ ημζκςκίᾳ ημῦ ιίζμοξ, ἀπμηάεανμκ ηόκ κμῦκ ιμο 

πακμθαία, ηῆξ θζθαδεθθίαξ, ηαεανηζηῇ ἀνδείᾳ. 

 

                                        Θεμηόηζμκ. 
Ἁβζςζύκδξ, πενζθακέζηαηε μἶηε, ηαεαβίαζμκ ἡιῶκ ηάξ δζακμίαξ, ηῇ 

ζῇ παναιδεείᾳ, Πανεέκε Πακαβία. 

 

                                Ὠδή ε΄ . Κονίςξ Θεμηόημκ. 
οκδέζιῳ ηῆξ ἀβάπδξ, ζύκδεζμκ Ὁζία, ημύξ ἐηθοεέκηαξ ἀπάηῃ ηῆξ 

ιήκζδμξ, ηήκ ἀπ’ ἀθθήθςκ δζάζηαζζκ δζαηέικμοζα. 

 

Ἰάζεςκ πεζιάννμοκ, αθύγμοζα Ὁζία, ροπῶκ ὁιμῦ ηαί ζςιάηςκ ηά 

ηναύιαηα, ἀπμηαεαίνεζξ δοκάιεζ ημῦ Θείμο Πκεύιαημξ. 

 

Μακίαξ ημῦ δμθίμο, ἀηνώημοξ δζαηήνεζ, ημύξ πνμζζόκηαξ Εἰνήκδ ηῇ 

ζηέπῃ ζμο, πνόξ ηήκ ὁδόκ ηῆξ εἰνήκδξ ἡιᾶξ εὐεύκμοζα. 
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                                             Θεμηόηζμκ. 

Ὑπάνπμοζα θοπκία, θςημεζδεζηάηδ ημῦ Παηνζημῦ ἀπαοβάζιαημξ 

Δέζπμζκα, ηό κμενόκ ηῆξ ροπῆξ ιμο ὄιια ηαηαύβαζμκ. 

 

Σό Ἄλζμκ ἐζηζκ….. 
 

Σῶκ πανεέκςκ ζηίθδ ηαί Μμκαζηῶκ, ἄζιαζζκ ἐκεέμζξ, 

εὐθδιήζςιεκ εὐθααῶξ, ηῆξ Υνοζμααθάκημο, Μμκῆξ, ηήκ 

Ἡβμοιέκδκ, Εἰνήκδκ ηῶκ εαοιάηςκ πδβήκ ἀηέκςημκ. 

 

Σῆξ Καππαδμηίαξ ἄκεμξ ηενπκόκ, ηαί Υνοζμααθάκημο, πμθζμῦπμξ 

ηαί ὁδδβόξ ηῇ ζῇ πμθζηείᾳ, ἐδείπεδξ ηνζζμθαία, Εἰνήκδ ηηθδζίαξ, 

θαιπάξ εεμθςηόξ. 

 

Σό ημῦ ζώιαηόξ ζμο ηάθθμξ ζεική, ηῆξ ροπῆξ ἐδήθμο, ηό ὡναῖμκ 

ηαί εὐακεμῦκ• ὅεεκ ηῶκ ἠεῶκ ζμο, ὁ Κύνζμξ ἠνάζεδ, ηαί ἄθεμνόκ 

ζε κύιθδκ αὐηῷ ἠβάβεημ. 

 

Λαιπμῦζακ ἁβκείαξ ζε ηῷ θςηί, ηαηζδώκ Ὁζία, ὡξ θοπκίακ 

θςημεζδῆ, ηήκ ζήκ πνμεεζπίγεζ, μἰηείςζζκ ηῷ Λόβς, Πνμθδηζηῶξ ὁ 

Μέβαξ Ἰςακκίηζμξ. 

 

Υαίνμζξ ηῶκ πανεέκςκ ἡ ηαθθμκή, ηαί Υνοζμααθάκημο, 

κοιθμζηόθμξ εεμεζδήξ, ηῶκ Μμκαγμοζῶκ ηε, ηακώκ ἐκ ἐβηναηείᾳ, 

Εἰνήκδ ιαηανία, Ἀββέθςκ ζύζηδκε. 

 

Υαίνμζξ ηῆξ εἰνήκδξ ιοζηαβςβόξ, ηαί ικδζζηαηίαξ, ἀκαζνέηζξ ἡ 

ηναηαζά• ζύ βάν ηῶκ ζηακδάθςκ, ἐηηνέπεζξ ηήκ ιακίακ, ἡιᾶξ ἐκ 

ὁιμκμίᾳ ζηεννῶξ ζοκέπμοζα. 

 

Σῆξ Καππαδμηίαξ ηήκ ηαθθμκήκ, ηαί Υνοζμααθάκημο, ὁδδβίακ ηήκ 

ἀζθαθῆ, ηήκ ζηδθμβναθίακ, εἰνήκδξ μὐνακίμο, Εἰνήκδκ ηήκ Ὁζίακ, 

ὕικμζξ ηζιήζςιεκ. 

 

Ρύμο πμθοηνόπςκ ἐη ζοιθμνῶκ, ηαί ἀννςζηδιάηςκ, ηαί ηζκδύκςκ 

ροπμαθααῶκ, ημύξ ἐκ εὐθααείᾳ, εενιῶξ ἐλαζημοιέκμοξ, Εἰνήκδ 

εεμθόνε, ηήκ πνμζηαζίακ ζμο. 
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Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἵ ζηναηζαί…. 

 

Σό Σνζζάβζμκ…      

                                           Ἀπμθοηίηζμκ 

                         Ἦπμξ πθ. α'. Σὸκ ζοκάκανπμκ Λόβμκ. 

Βαζζθείαξ βδΐκμο πάθαζ μὐη ἔηοπεξ, ἀθθ' ἀθεάνηςκ ζηεθάκςκ κῦκ 

ζὲ ἠλίςζεκ, ὁ Νοιθίμξ ζμο Υνζζηὸξ ὁ ὡναζόηαημξ· ᾧ ηαεζένςζαξ 

ζαὐηήκ, ὅθδ ηανδίᾳ ηαὶ ροπῇ, Εἰνήκδ Ὁζία Μῆηεν, 

Υνοζμααθάκημο ἡ δόλα, ἡιῶκ δὲ πνμζθοβὴ ηαὶ αμήεεζα. 

 

 

                                    40 Κύνζε εθέδζμκ 

 

                              Ἦπμξ α΄ . Ὅηε ἐη ημῦ λύθμο. 

Πάκηςκ πνμζηαζία εὐιεκήξ, ηαί ηαηαθοβή ἐκ ἀκάβηαζξ, Ὁζία 

πέθμοζα, πάκηαξ ἀπμθύηνςζαζ, πάζδξ ηαηώζεςξ, πεζναζιῶκ ηε ηαί 

εθίρεςκ, ηαί ἀζεεκδιάηςκ, πνόξ εἰνήκδκ ἔκεεμκ, ἡιᾶξ ἰεύκμοζα, 

ὅπςξ ἐκ ζοιπκμίᾳ ζογῶκηεξ, θεάζςιεκ Εἰνήκδ εἰξ ιέηνμκ, ηῆξ 

πεπμεδιέκδξ ηαηαπαύζεςξ. 

 

Δέζπμζκα πνόζδελαζ ηάξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ ζμο, ηαί θύηνςζαζ 

ἡιᾶξ, ἀπό πάζδξ ἀκάβηδξ ηαί εθίρεςξ. 

 

Σήκ πάζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ ζέ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, θύθαλμκ 

ιέ ὑπό ηήκ ζηέπδ ζμο· 

 

 

                      Γζ’ εοπώκ ηώκ ‘Αβίςκ Παηένςκ διώκ. 

               Κύνζε Ίδζμΰ Υνζζηέ ό Θεόξ διώκ έθέδζμκ διάξ. 

                                             ’Αιήκ. 




