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25 Ινπιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίαο 

ΔΤΠΡΑΞΙΑ, γ. Δὐπξαμίαο Μ. Γνθνῦ Ὕδξαο  
 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

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

αὐημῦ. Δἶηα ηά Τνμπάνζα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Σμῦ ηῷ ζεπηῷ ηαὶ ἁβίῳ ηειέκεζ, ζοκαενμζζεέκηεξ μἱ πζζημὶ 

ὁιμθνόκςξ, ἐηθζπανμῦιεκ πόεῳ ζε ζεική, ῥῦζαζ ηῆξ ημθάζεςξ, ηαὶ 

παεῶκ ημὺξ ζμὺξ δμύθμοξ, ὅπςξ ιεβαθύκςιεκ, ημὺξ ζεπημύξ ζμο 

ἀβῶκαξ, μὓξ ὑπὲν Κονίμο ἧναξ ηανηενῶξ, Μῆηεν Ὁζία, Δὐπναλία 

ἀμίδζιε. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζζςπήζμιέκ πμηε … 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Κακὼκ. 

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

Τνζάδζ πνμζπίπης πακημονβζηῇ, πεζναζιμῖξ πμζηίθμζξ, 

ζοκεπόιεκμξ ηαὶ δεζκμῖξ, πνεζαείαζξ Θεέ ιμο Δὐπναλίαξ, δόξ ιμζ 

ηαπὺ ημύηςκ ηὴκ ἀπμθύηνςζζκ. 

 

Νέιεζξ ηὰξ πθμοζίαξ ζμο δςνεάξ, πάνζκ Δὐπναλία, εἰθοθοῖα 

πανὰ Θεμῦ, ημῖξ πζζημῖξ ηαὶ ημύημοξ ἐη ηζκδύκςκ, ηῶκ πμθοηνόπςκ 

ηαπέςξ ἐθαύκμοζα. 

 

Τῷ εείῳ καῷ ζμο Μῆηεν ζεική, κοκὶ ζοκεθεόκηεξ, 

ζοκεπόιεκμζ ημῖξ δεζκμῖξ, αμῶιέκ ζμζ ἀπαύζηςξ Δὐπναλία, πάκηαξ 

ἡιᾶξ ημύηςκ θύηνςζζκ δώνδζαζ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Πμθθμῖξ ζοκεπόιεκμξ πεζναζιμῖξ, πνὸξ Σὲ ηαηαθεύβς, 

ζςηδνίακ ἐπζγδηῶκ, ὦ Μῆηεν ημῦ Λόβμο ηαὶ Πανεέκε, ηῶκ 

δοζπενῶκ ηαὶ δεζκῶκ ιε δζάζςζμκ. 

 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Ὡξ ἀείθςημξ θύπκμξ, ἐκ ἀνεηαῖξ ἔθθαιραξ, ηαὶ ηὰξ ηῶκ 

πζζηῶκ δζακμίαξ ζὺ ηαηεθώηζζαξ· ὅεεκ ἐκ ᾄζιαζζκ, ζὲ Δὐπναλία 

ὑιεῖξ ζοκεθεόκηεξ, ἅπακηαξ ιαηανίγμιεκ. 

 

Ὡξ πμθθὴκ παῤῥδζίακ, πνὸξ ηὸκ Φνζζηὸκ ἔπμοζα, ὑπὲν 

ζςηδνίαξ ηῶκ ροπῶκ ἡιῶκ ηαεζηέηεοε, ὅπςξ πανᾷ ἡιεῖξ, 

εὐπανζζηήνζμκ ὕικμκ, Μῆηέν ζμζ πνμζθένμιεκ, παεῶκ θοηνμύιεκμζ. 

 

Νζηδηὴξ ἀκεδείπεδξ, ηαηὰ παεῶκ ἔκδμλε, ηαὶ ημῦ δζααόθμο 

ιακίακ πᾶζακ ἐηνόπςζαξ, ἀθθὰ πνμθεάζαζα, ηαὶ ημὺξ ηζιῶκηάξ ζε 

πόεῳ, Δὐπναλία θύηνςζαζ, ημύημο ηαηώζεςξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πνμζηαζίακ ηαὶ ζηέπδκ γςῆξ ἐιῆξ ηίεδιζ, Σὲ εεμβεκκῆημν 

Πανεέκε Σύ ιε ηοαένκδζμκ, πνὸξ ηὸκ θζιέκα Σμο, ηῶκ ἀβαεῶκ ἡ 

αἰηία, ηῶκ πζζηῶκ ηὸ ζηήνζβια, ιόκδ Πακύικδηε. 

 

Ἐη εθίρεςξ, ηαὶ ἐη ηίκδοκςκ θύηνςζαζ Δὐπναλία, ημὺξ ηὴκ 

εείακ ζμο πνμζηαζίακ αἰημῦκηαξ, ὡξ ἔπμοζα ηὴκ πνὸξ Θεὸκ 

παῤῥδζίακ. 

 

Ἐπίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ, πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ 

παθεπήκ ημο ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαί ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ὑρςεεὶξ ἀπμκμίᾳ ιμο, ὀθζζεήζαξ πάεεζζ ηαηεκήκεβιζ, 

ἔβεζνόκ ιε ηαηαηείιεκμκ, ἐκ αοεῷ Ὁζία ἀπμβκώζεςξ. 

 

Ῥοπανὸξ ὢκ ηαὶ ἄζςημξ, ροπζημῦ ηανάπμο Ἁβία πέπθδζιαζ, 

αὐηὴκ γάθδκ ηαὶ ηίκδοκμκ, ηαὶ ηὴκ ἀεοιίακ ἀπμδίςλμκ. 
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Σὲ Ὁζία ηεηηήιεεα, ἀζθαθῆ θνμονόκ ηε ἐκ πενζζηάζεζζκ, 

πνόζηδεζ ἡιῶκ ηαὶ ιὴ πανίδδξ δέ, Δὐπναλία ἐκ ἡιένᾳ εθίρεςξ. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Τῶκ παεῶκ ιμο ηὸκ ηάναπμκ, ἡ ηὸκ Κοαενκήηδκ ηεημῦζα 

Κύνζμκ, ηαὶ ηὸκ ηθύδςκα ηαηεύκαζμκ, ηῶκ ἐιῶκ πηαζζιάηςκ 

Θεμκύιθεοηε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Γώνδζαζ ἡιᾶξ, Δὐπναλία ημὺξ ηζιῶκηάξ ζε, ἐπὶ ηῇ πανμοζίᾳ 

ηῇ θμαενᾷ, ημῦ Ἰδζμῦ ιμο, θοηνςεῆκαζ ηῆξ ημθάζεςξ. 

 

Μή ιε Ἰδζμῦ, ἀπμῤῥίρῃξ ἐη πνμζώπμο Σμο, δζὰ ηὸ ιέβεεμξ 

ηῶκ Σῶκ μἰηηζνιῶκ, ἀθθὰ δὴ ζῶζμκ, ἱηεζίαζξ ηῆξ Ὁζίαξ Σμο. 

 

Νέιεζξ ημῖξ πζζημῖξ, ηὰξ αἰηήζεζξ πακεαύιαζηε, δζὸ ἡιῶκ 

δεμιέκςκ ηὸκ Θεόκ, ζὺ Αὐηὸκ ἵθεςκ, ὑπὲν ἡιῶκ κῦκ ἀπένβαζαζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἔιπθδζμκ Ἁβκή, εὐθνμζύκδξ ηδκ ηανδίακ ιμο, ηὴκ Σὴκ 

ἀηήναημκ δζδμῦζα πανάκ, ηῆξ εὐθνμζύκδξ, ἡ βεκκήζαζα ηὸκ αἴηζμκ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Νμόξ ιμο, ηὰξ ἐηηνμπὰξ εεναπεύζαξ, ηαὶ ηανδίαξ ιμο ηὰ πάεδ 

Ὁζία, ζςιαηζηῶκ ἀθβδδόκςκ ιε ῥῦζαζ, ηαὶ ἐπδνείαξ ἁπάζδξ ηαὶ 

εθίρεςξ, ηαὶ δεῖλόκ ιε ηαῖξ ζαῖξ θζηαῖξ, ημῦ ἐπενμῦ ηῶκ παβίδςκ 

ὑπένηενμκ. 

 

Ἡβίαζε, ζὲ ἀζηήζαζακ Μῆηεν, ὁ πακάβαεμξ Θεὸξ, Ὃκ 

δοζώπεζ, ἁβζαζιόκ ημῖξ ζμῖξ δμύθμζξ ἐηπέιραζ, ηαὶ θςηζζιὸκ ηῶκ 

πηαζζιάηςκ ηὴκ θύηνςζζκ· πνμζηάηζξ βὰν πανὰ Θεμῦ, ἐπανίζεδξ 

ἡιῖκ ἀηαηαίζποκημξ. 
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Σοκεῖκαί ιε, ηὸκ πμθθά ζε πμεμῦκηα, Δὐπναλία ζμὶ εὐδόηδζμκ 

Μῆηεν, ζὲ δοζςπῶ, ηὴκ ηαθήκ ιμο πνμζηάηζκ, ηαὶ πίζηεζ ηνάγς ζμζ, 

ζῶζόκ ιε πάκζεικε, βεκκήεδηί ιμζ αμδεόξ, ηαὶ πακημίαξ ἀκάβηδξ ιε 

θύηνςζαζ. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Θακάημο, ηαὶ ηῆξ θεμνᾶξ ὃξ ἔζςζεκ, ἑαοηὸκ ἐηδεδςηὼξ ηῷ 

εακάηῳ, ηὴκ ηῇ θεμνᾷ, ηαὶ εακάηῳ ιμο θύζζκ, ηαηαζπεεεῖζακ 

Πανεέκε δοζώπδζμκ, ηὸκ Κύνζόκ Σμο ηαὶ Υἱόκ, ηῆξ ἐπενῶκ 

ηαημονβίαξ ιε ῥύζαζεαζ. 

 

Ἐη εθίρεςξ, ηαὶ ἐη ηίκδοκςκ θύηνςζαζ Δὐπναλία, ημὺξ ηὴκ 

εείακ ζμο πνμζηαζίακ αἰημῦκηαξ, ὡξ ἔπμοζα ηὴκ πνὸξ Θεὸκ 

παῤῥδζίακ. 

 

Ἄπνακηε, ἡ δζὰ θόβμο ηὸκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἐπ᾿ ἐζπάηςκ 

ηῶκ ἥιενςκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο δ΄. Ἐπεθάλεο ζήκεξνλ. 

Τμὺξ ηῇ εείᾳ ζηέπῃ ζμο, πνμζπεθεοβόηαξ, Δὐπναλία 

θνμύνδζμκ, ἀπὸ πακημίςκ πεζναζιῶκ, ηαὶ ηὸκ Θεὸκ ἐλζθέςζαζ, 

Ὁζία ιῆηεν, Αὐηὸκ ἱηεηεύμοζα. 

 

Πνμηείιεκμκ. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ, ὁ θάναηος ηῆς Ὁζίας 

Αὐηοῦ. 

Ση. Τί ἀνηαποδώζωμεν ηῷ Κσρίῳ, περὶ πάνηων ὦν 

ἀνηαπέδωκεν ἡμῖν; 

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

Δἶπεκ ὁ Κύνζμξ ημῖξ ἑαοημῦ Μαεδηαῖξ· πάκηα ιμζ πανεδόεδ 

ὑπὸ ημῦ Παηνόξ ιμο· ηαὶ μὐδεὶξ ἐπζβζκώζηεζ ηὸκ Υἱὸκ εἰ ιὴ ὁ 

Παηήν· μὐδὲ ηὸκ Παηένα ηζξ ἐπζβζκώζηεζ εἰ ιὴ ὁ Υἱὸξ ηαὶ ᾧ ἐὰκ 

αμύθδηαζ ὁ Υἱὸξ ἀπμηαθύραζ. Γεῦηε πνόξ ιε πάκηεξ μἱ ημπζῶκηεξ 

ηαὶ πεθμνηζζιέκμζ, ηἀβὼ ἀκαπαύζς ὑιᾶξ. Ἄναηε ηὸκ γοβόκ ιμο ἐθ’ 

ὑιᾶξ ηαὶ ιάεεηε ἀπ’ ἐιμῦ, ὅηζ πνᾷόξ εἰιζ ηαὶ ηαπεζκὸξ ηῇ ηανδίᾳ ηαὶ 
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εὑνήζεηε ἀκάπαοζζκ ηαῖξ ροπαῖξ ὑιῶκ· ὁ βὰν γοβόξ ιμο πνδζηὸξ ηαὶ 

ηὸ θμνηίμκ ιμο ἐθαθνόκ ἐζηζκ.  

 

Γόμα. Ταῖξ ηῆξ Σῆξ Ὁζίαξ…   

 

Καί λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο…   

 

Ἰδηόκεινλ. Ἦρνο πι. β΄. η. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός...  

Τῶκ ὑπὲν κμῦκ ἀβαεῶκ δελαιέκδ ἔνςηα, πάκηα ηὰ ἐκ ηόζιῳ 

ηενπκὰ ὑπενεῖδεξ εεόθδπηε, ηαὶ ἀββεθζηῶξ ηὸκ αίμκ δζήκοζαξ, ηαὶ 

κῦκ ἐκ μὐνακμῖξ αὐθίγῃ Θεὸκ ἱθεμοιέκῃ, ὑπὲν ἡιῶκ ηῶκ 

ἐηηεθμύκηςκ πζζηῶξ, Μῆηεν Δὐπναλία ηὴκ ικήιδκ ζμο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Οἶηόξ ζμο ὁ εεῖμξ, ἰαηήνζμκ πᾶζζκ ἡιῖκ βεβέκκδηαζ, ἴαζζκ 

κμζδιάηςκ, ηαη’ ἄιθς πμνδβῶκ ημῖξ ἐκ πίζηεζ πνμζηνέπμοζζ, ηαὶ 

ιεβαθύκμοζζ πζζηῶξ, Ὁζία ηὴκ ζὴκ ικήιδκ. 

 

Ἐκ ηῷ θόαῳ Κονίμο, ζὺ ηαπείκςζμκ Μῆηεν ηὸ ηῆξ ζανηόξ 

θνόκδια, ζηζνηῶκ μἷαπεν πώθμξ, ἀηάηηςξ ηε ααδίγςκ, ἐκ ἐιμὶ ηαὶ 

πνὸξ αάναενμκ, γδημῦκ ηαηαηνδικῆζαζ, ηὴκ ηαπεζκὴκ ροπήκ ιμο. 

 

Χοπζηῆξ ἀζεεκείαξ, ηαὶ ζςιάηςκ ἐη κόζμο θύηνςζαζ 

Δὐπναλία, πνεζαείᾳ ζμο ημὺξ πάκηαξ, ηῷ καῷ ζμο ἐη πόεμο 

πνμζηνέπμκηεξ, ηαὶ αἰημοιέκμοξ ζε εενιῶξ, ἀκηίθδρζκ ηὴκ εείακ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τὴκ ἡιῶκ ζςηδνίακ ὡξ ἠεέθδζαξ Σῶηεν μἰημκμιήζαζεαζ, ἐκ 

ιήηνᾳ ηῆξ Πανεέκμο, ηαηώηδζαξ ηῷ ηόζιῳ, Ἣκ πνμζηάηζξ 

ἀκέδεζλαξ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εὐθμβδηὸξ εἶ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ναῷ ηῷ εείῳ, ὁ πνμζηνέπςκ Δὐπναλίαξ εὐπένςξ, ηὰξ αἰηήζεζξ 

θαιαάκεζ, εἰ ιεη’ εὐθααείαξ αὐηὴκ ἐπζηαθεῖηαζ. 
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Ἡ Δὐπναλία, εἰξ μὐνακμὺξ ἀπεθεμῦζα, ηαὶ ηῷ Θεῷ ζὺκ 

Ἀββέθμζξ μἰημῦζα, πάκημηε πνεζαεύεζ, ὑπὲν ηῆξ αὐηῆξ πμίικδξ. 

 

Γζ’ ἀβῶκαξ, μὓξ ἐκ ἀζηήζεζ δζῆθεεξ, ηῷ Φνζζηῷ ἠκέπεδξ ὡξ 

εοζία, πίζηεζ δζὸ πόεῳ, ὑικμῦιεκ εἰξ αἰῶκαξ. 

 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Τμὺξ αμδεείαξ, ηῆξ πανὰ Σμῦ δεμιέκμοξ, ιὴ πανίδῃξ Πανεέκε 

ὑικμῦκηαξ, ηαὶ ὑπενορμῦκηαξ, Σὲ Κόνδ εἰξ αἰῶκαξ. 

 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰδεῖκ Φνζζημῦ ηὸ ηάθθμξ, ὄκηςξ ηὸ ὡναῖμκ, ηαὶ ηῆξ βθοηείαξ 

ἀηηῖκμξ ηαὶ αἴβθδξ Αὐημῦ, ηαηαηνοθῆζαί ιε Μῆηεν, Ὁζία 

πνέζαεοε. 

 

Ἀζηήζαζα βεκκαίςξ, δέπεζαζ δζηαίςξ, πανὰ Φνζζημῦ ηὰ 

ανααεῖα πακεαύιαζηε, ηαὶ ζὺκ Ἀββέθςκ πμνείαζξ κῦκ ἐπαβάθθεζαζ. 

 

Γεήζμο ηῷ Κονίῳ, Μῆηεν Δὐπναλία, ὑπὲν ηῶκ πίζηεζ 

ηεθμύκηςκ ζὴκ ικήιδκ ἀεί, ημῦ θοηνςεῆκαζ ηζκδύκςκ ηαὶ 

πενζζηάζεςκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥμήκ ιμο ηῶκ δαηνύςκ, ιὴ ἀπμπμζήζῃξ, ἡ ημῦ πακηὸξ ἐη 

πνμζώπμο πᾶκ δάηνομκ, ἀθδνδηόηα Πανεέκε, Φνζζηὸκ ηοήζαζα. 

 

Ἄλζμκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ Σε ηήκ Θεμηόημκ, ηήκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαί πακαιώιδημκ ηαί ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Τήκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Φενμοαείι ηαί ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

Σεναθείι, ηήκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηήκ ὄκηςξ 

Θεμηόημκ Σέ ιεβαθύκμιεκ. 
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Φςηὶ πανεζηῶζα ηῷ Παηνζηῷ, ηαὶ ηῶκ θαιπδδόκςκ 

πθδνμοιέκδ ηῶκ παν’ Αὐημῦ, Μῆηέν ιμο Ἁβία, ἐλ ὧκ ὦ Δὐπναλία, 

ηὸ ζηόημξ ημῦ κμόξ ιμο, ζὺ ηαηαθάιπνοκμκ. 

 

Τῶκ ικδιμκεοόκηςκ πνάλεςκ ζῶκ, ηαὶ ἐπζηεθμύκηςκ, ιεηὰ 

πόεμο ικήιδκ ηὴκ ζήκ, πνέζαεοε Πανεέκε, Φνζζηὸκ ηὸκ ζὸκ 

Νοιθίμκ, ζύκ ζμζ ηαηαλζῶζαζ, ηῆξ ααζζθείαξ Τμο. 

 

Πμίικδκ ηὴκ ηζιῶζάκ ζε εὐζεαῶξ, Δὐπναλία Μῆηεν, 

δζαηήνδζμκ ἀζζκῆ, ἐη πακημίαξ αθάαδξ, αὐηῇ ἐπενπμιέκδξ, ηαῖξ 

πνὸξ Θεὸκ ἀθήηημζξ ζμο παναηθήζεζζκ. 

 

Ἰδζμῦ Φνζζηέ ιμο Λόβε Θεμῦ, Υἱὲ Παηνὸξ γῶκημξ, ἱηεζίαζξ 

ηῆξ Σῆξ Μδηνόξ, ζὺκ ηῆξ Δὐπναλίαξ, ηαὶ Ὁζίςκ ἁπάκηςκ, ἡιᾶξ 

ἔνβαζαζ μἴημοξ, ημῦ Παναηθήημο Σμο. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηόθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαύηδκ Σμζ ηὴκ ἱηεζίακ, ὡξ Γεζπόηῃ, μἱ ἁιανηςθμί 

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ.  

 

Γόμα.Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί Σμὶ βὰν πεπμίεαιεκ. Μή 

ὀνβζζεῆξ ἡιῖκ ζθόδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἡιῶκ. Ἀθθ’ 

ἐπίαθερμκ ηαὶ κῦκ ὡξ εὔζπθαπκμξ ηαὶ θύηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηῶκ 

ἐπενῶκ ἡιῶκ. Σὺ βὰν εἶ Θεόξ ἡιῶκ ηαὶ ἡιεῖξ θαόξ Σμο, πάκηεξ ἔνβα 

πεζνῶκ Σμο ηαὶ ηὸ ὄκμιά Σμο ἐπζηεηθήιεεα.  

 

Καί λῦλ.Τῆξ εὐζπθαβπκίαξ ηὴκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, 

εὐθμβδιέκδ Θεμηόηε, ἐθπίγμκηεξ εἰξ Σέ ιή ἀζημπήζμιεκ, 

ῥοζεείδιεκ δζά Σμῦ ηῶκ πενζζηάζεςκ, Σὺ βὰν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ 

ηῶκ Φνζζηζακῶκ. 

 



[240] 

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο δ΄. Σαρὺ πξνθαηάιαβε. 

Ἐη ανέθμοξ πμεήζαζα ηὸκ ζὸκ Νοιθίμκ Φνζζηόκ, ηὸκ ηόζιμκ 

ηαηέθζπεξ ηαὶ ηά ημῦ ηόζιμο ηενπκά, ηαὶ ἤζηδζαξ ἄνζζηα· ἄΰθμκ 

βὰν ἐκ ὕθῃ ἐπζδείλαζα αίμκ, εἴθδθαξ Δὐπναλία μὐνακῶκ Βαζζθείακ, 

ἐκ ᾗ κῦκ αὐθζγμιέκδ, ικήζεδηζ ηῶκ ηζιώκηςκ ζε.  

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

.                       

 

                         Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ.  

Φάνζκ, εἰθδθοῖα ἐη Θεμῦ, πᾶζζ πμνδβεῖξ ηὰξ ἰάζεζξ, ὑπὸ ηὴκ 

ζηέπδκ ζμο, Μῆηεν πακζεαάζιζε, ημῖξ ζὲ πνμζηνέπμοζζ· θοβαδεύεζξ 

δαζιόκςκ βάν, ἀκίαηα πάεδ, πάκηαξ εεναπεύεζξ δέ, ηῇ πνμζηαζίᾳ 

ζμο· ὅεεκ Δὐπναλία αμῶιεκ, πνέζαεοε πνὸξ Κύνζμκ πάζδξ, 

θοηνςεῆκαζ αθάαδξ ημὺξ ὑικμῦκηάξ ζε. 

 

Γέζπμζκα πνόζδελαζ, ηὰξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ Σμο, ηαὶ 

θύηνςζαζ ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

 

Τήκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ Σέ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, 

θύθαλόκ ιε ὑπό ηήκ ζηέπδκ Σμο. 

 

 

 Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 
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