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28 Ινπιίνπ Παναηθδηζηόξ Κακώκ 

Ἀπμζηόθμο ΠΡΟΥΟΡΟΤ ημῦ Γζαηόκμο, 
+ Ῥόδμο Κονίθθμο  

       Γζ’ εοπώκ ηώκ ‘Αβίςκ Παηένςκ διώκ. 

Κύνζε Ίδζμΰ Υνζζηέ ό Θεόξ διώκ έθέδζμκ διάξ. 

’Αιήκ. 

 

ὁ νια΄ (142) Φαθιόξ θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Εἶηα ηά Τξνπάξηα. 

 

Ἦπμξ δ΄. Ὁ ὑρςεεὶξ ἐκ ηῷ ηαονῷ. 

Δηαθνλίαο δηαπξέςαο ηνῖο ἔξγνηο, ὡο ἐλδηαίηεκα ζεπηὸλ 

ηῆο ἀγάπεο, ἀμίσο ηὸ δηάδεκα ἐδέμσ ηῆο δσῆο· ὅζελ κάθαξ 

Πξόρνξε, εὐιαβῶο ζὲ ηηκῶκελ, θαὶ ηὴλ ζείαλ κλήκελ ζνπ, 

ἐθηεινῦληεο βνῶκελ· ηαῖο ἱεξαῖο ιηηαῖο ζνπ πξὸο Θεόλ, ζῶδε 

ἡκᾶο ζιηβεξῶλ πεξηζηάζεσλ. 

Γόλα. Καὶ κῦκ. Θεμημηίμκ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε…. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαθιόξ. 

 

Εἶηα, ὁ Καλώλ θέξσλ ἀθξνζηηρίδα ἐλ ηνῖο Θενηνθίνηο: 

Κςπίλλος. 

ᾨδὴ α΄. Ἦπμξ πθ. δ΄. Ὑβνὰκ δζμδεύζαξ. 

Δηάθνλε Πξόρνξε ηνῦ Θενῦ, δέρνπ ηὰο δεήζεηο, ηνῦ 

ἱθέηνπ ζνπ εὐκελῶο, θαὶ δίδνπ αὐηῷ πινπζηνδώξσο, ηὰ ηῆο 

εὐλνίαο ζνπ ζεία δσξήκαηα. 

 

Παζῶλ κε ἡ ἔθνδνο ἀπεηιεῖ, θαὶ πξὸο ἀπσιείαο, ηὰο 

ἀβύζζνπο κὲ ἐμσζεῖ, ζὺ δὲ ηῇ ἁγίᾳ ράξηηί ζνπ, ἐιέεζόλ κε 

καθάξηε Πξόρνξε. 

 

http://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/05/blog-post_133.html
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Σθαλδάισλ κε ῥῦζαη ηῶλ θνζκηθῶλ, ζπζηξνθῶλ 

ἐθηόπσλ, θαὶ θαθίζησλ ἐπηθνξῶλ, ηῇ ζῇ πξὸο ηὸλ Κύξηνλ 

πξεζβείᾳ, ηῶλ Δηαθόλσλ ἀγιάτζκα Πξόρνξε. 

 

Θεμημηίμκ. 

Καηάξδεπζνλ ὕδαηη κπζηηθῷ, Ἄρξαληε Μαξία, ηῶλ 

ἀθξάζησλ Σνπ δσξεῶλ, πινπζίσο ςπράο ηε θαὶ θαξδίαο, ηῶλ 

πξνζθπλνύλησλ ηὸλ ἅγηνλ Τόθνλ Σνπ. 

 

ᾨδὴ β΄. Οὐνακίαξ ἁρίδμξ. 

Σπλνδίηεο ἐδείρζεο θαὶ βνεζὸο ἔκπηζηνο, ηνῦ 

ἠγαπεκέλνπ ηῷ Λόγῳ θήξπθνο Πξόρνξε· ὅζελ ἀεὶ ζὺλ αὐηῷ, 

ἡκᾶο ἐπόπηεπε πάληαο, ηνὺο πηζηῶο πξνζηξέρνληαο, ηῇ 

πξνζηαζίᾳ ζνπ. 

 

Ἁκαξηίαο ηῷ βέιεη θαηαηξσζεὶο Πξόρνξε, πξὸο ζὲ 

θαηαθεύγσ ζηελάδσλ, κὴ νὖλ παξίδεο κε, ἀιιὰ ἱιέσζαη, ἡκῖλ 

Θεὸλ ηαῖο εὐραῖο ζνπ, ὡο Αὐηνῦ ηνῖο ἔζλεζηλ, θήξπμ 

γελόκελνο. 

 

Τὸλ Χξηζηὸλ παξνξγίδσλ ηνῖο κηαξνῖο ἔξγνηο κνπ, ηξέκσ 

θαη’ ἐκνῦ ηὴλ δηθαίαλ Αὐηνῦ ἀπόθαζηλ· ὅζελ ζπλήγνξνο, ἐλ 

ηῇ ἐζράηῃ ἡκέξᾳ, θάλεζί κνη Πξόρνξε, ὡο ζπκπαζέζηαηνο. 

 

Θεμημηίμκ. 

Ὑπεξάκσκε Κόξε ὁ Λπηξσηὴο Κύξηνο, ζάξθα 

πξνζιαβὼλ ἀπνῤ-ῥήησο, ἐθ ηῶλ αἱκάησλ Σνπ, Ἀδὰκ 

ἀλέζσζελ, ἐθ ηῆο θξηθηῆο θαηαδίθεο, θαὶ ἡκῶλ Σὲ ἔδεημελ, 

ζεῖνλ ὑπέξκαρνλ. 

 

Δηάζσζνλ, ηνὺο ηῇ ζεπηῇ ζνπ πξνζηξέρνληαο ἀληηιήςεη, 

ηῶλ Δηαθόλσλ ηὸ θιένο ὦ Πξόρνξε, ηῶλ ἐλ ηῷ βίῳ πνηθίισλ 

πεηξαηεξίσλ. 
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Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ 

ἐκὴλ ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ 

ηὸ ἄιγνο. 

 

Κάεζζια. Ἦπμξ α΄. Πνεζαεία εενιή. 

Χξηζηνῦ ἀιεζὴο ηνῖο ηξόπνηο ζνπ Δηάθνλνο, ζεόθξνλ 

δεηρζείο, ὡο ἔκπιεσο θξνλήζεσο, ἐλ ὑςίζηνηο ἔηπρεο, 

κπζηηθῶο ηῆο γιπθείαο κεζέμεσο· ὅζελ ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο 

πξὸο Θεόλ, ρνξήγεη ἡκῖλ ράξηλ θαὶ ἔιενο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαηήημα Κύνζε. 

Ἐλαξέησο ἀμίσζνλ, κάθαξ πνιηηεύεζζαη ηὸλ ἱθέηελ ζνπ, 

ηῇ ἁγίᾳ ἀληηιήςεη ζνπ, ηνῦ Κπξίνπ Ἀπόζηνιε Πξόρνξε. 

 

Νπζηαγκῷ ἀπνγλώζεσο, Πξόρνξε θξαηνύκελνλ ηὸλ 

ἱθέηελ ζνπ, ἐπηζθέςεη ηῆο ζῆο ράξηηνο, ζπκπαζὴο ὡο ὑπάξρσλ 

ἐιέεζνλ. 

 

Χαιεπῶλ ἐθ θηλδύλσλ κε, λόζσλ ηε πηαηζκάησλ θαὶ 

πεξηζηάζεσλ, κάθαξ Πξόρνξε δηάζσζνλ, ὡο πινπηῶλ πξὸο 

ἀλζξώπνπο ζπκπάζεηαλ. 

 

Θεμημηίμκ. 

Ῥώκελ δίδνπ ἑθάζηνηε, ηνῦ παηεῖλ ηὰο πάγαο ηνῦ 

πνιεκήηνξνο, ηνῖο ὑκλνῦζη ηὴλ ινρείαλ Σνπ, Θενηόθε δη’ ἧο 

ἐιπηξώζεκελ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηζζμκ ἡιᾶξ. 

Πάζεζηλ πνιινῖο, παλαζιίσο ῥηπηδόκελνλ, ηῆο ζῆο 

ράξηηνο ζεξκῇ ἐπηζθνπῇ, ηὸλ ἱθέηελ ζνπ δηάζσζνλ ὦ 

Πξόρνξε. 
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Ἔρνληεο ζεξκόλ, πξεζβεπηήλ ζε πξὸο ηὸλ Κύξηνλ, 

εὐθεκνῦκέλ ζε ὦ Πξόρνξε ιακπξῶο, ὡο ἀζθάιεηα ἡκῶλ θαὶ 

θαηαθύγηνλ. 

 

Πάηκνο ἱεξῶο, ἐλ ηῇ κλήκῃ ζνπ ρνξεύνπζα, ηῆο εὐλνίαο 

ζνπ ιακβάλεη δαςηιῶο, κάθαξ Πξόρνξε ηὰ πινύζηα 

δσξήκαηα. 

 

Θεμημηίμκ. 

Ἵιεσλ ἡκῖλ, ηνῖο ἀκέηξσο ἁκαξηάλνπζη, ηὸλ ἐθ Σνῦ 

ἐλαλζξσπήζαληα θξηθηῶο, Θενηόθε Ἀεηπάξζελε ἀπέξγαζαη. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴκ δέδζζκ ἐηπεῶ. 

Δξεςάκελνο, ηῆο δσῆο ηῶλ ραξίησλ, ἐλ Σηὼλ ηῶλ 

Πξσηνηόθσλ ζεόθξνλ, ηὰο ηῆο δσῆο κνη ὑπάλνημνλ πύιαο, 

ηαῖο πξὸο Θεὸλ κεζηηείαηο ζνπ Πξόρνξε, ζὺ γὰξ ὑπάξρεηο 

ζπκπαζήο, ηνῖο ηῇ ζῇ ἀληηιήςεη πξνζηξέρνπζη. 

 

Τνῦ Ἄξρνληνο, ηῆο εἰξήλεο ηῷ ζξόλῳ, ἐλ ὑςίζηνηο 

παξεζηὼο ζηεθεθόξνο, ἡκῖλ εἰξήλελ ἐμαίηεη βαζείαλ, θαὶ ἐλ 

ηῷ βίῳ εὐζηάζεηαλ Πξόρνξε, ἵλα ὑκλνῦκέλ ζε ἀεί, ὡο ιακπξὸλ 

Δηαθόλσλ ἀγιάτζκα. 

 

Εὐΐιαηνλ, ηὸλ Θεόλ κνη παξάζρνπ, ζαῖο ἁγίαηο πξὸο 

Αὐηὸλ ἱθεζίαηο· θαὶ γὰξ ἀζώησο δηάγσ ηὸλ βίνλ, ἐλ ἀθξνζύλῃ 

ηειείᾳ ὦ Πξόρνξε, κὴ νὖλ παξίδεο ηὴλ θσλήλ, ηνῦ ηῇ κεζηηείᾳ 

ἐιπίδνληνο. 

 

Θεμημηίμκ. 

Ληκέλα Σε, ηῆο δσῆο ἀρείκαζηνλ, Ἀπεηξόγακε 

γηλώζθνκελ πάληεο, νἱ ἐλ ζάιαζζῃ δσῆο ηῆο πξνζθαίξνπ, 

ἐπηθνξαῖο ραιεπαῖο θηλδπλεύνληεο, δηὸ αἰηνύκεζα πηζηῶο, ηὴλ 

γαιήλελ εὑξεῖλ ηνὺο ηηκῶληάο Σε.  
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Δηάζσζνλ, ηνὺο ηῇ ζεπηῇ ζνπ πξνζηξέρνληαο ἀληηιήςεη, 

ηῶλ Δηαθόλσλ ηὸ θιένο ὦ Πξόρνξε, ηῶλ ἐλ ηῷ βίῳ πνηθίισλ 

πεηξαηεξίσλ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ 

ἐζράησλ ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα 

κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κμκηάηζμκ. Ἦπμξ α΄. Σὴκ ἐκ πνεζαείαζξ. 

Ὁ ἐλ ὑςίζηνηο ρνξεύσλ ζὺλ Ἀπνζηόινηο, θαὶ ηὰο ᾠδὰο 

ἀλαπέκπσλ ζὺλ Ἀξραγγέινηο, ηῷ ἐλ Τξηάδη ὑκλνπκέλῳ Θεῷ, 

Αὐηὸλ ἀεὶ δπζώπεη, ὑπὲξ ἡκῶλ ὦ Πξόρνξε, ηῶλ πίζηεη ζεξκῇ 

ἀλεπθεκνύλησλ ζε. 

Πνμηείιεκμκ. Εἰρ πᾶζαν ηὴν γῆν ἐξῆλθε ὁ θθόγγορ αὐηοῦ 

καὶ εἰρ ηὰ πέπαηα ηῆρ οἰκοςμένηρ ηὰ ῥήμαηα αὐηοῦ. 

η. Οἱ οὐπανοί διηγοῦνηαι δόξαν Θεοῦ, ποίηζιν δὲ Αὐηοῦ 

ἀναγγέλει ηὸ ζηεπέωμα. 

Δὐαββέθζμκ ἐη ημῦ ηαηὰ Λμοηᾶκ. (Εήηεζ ηῇ 

Παναζηεοῇ ηῆξ Δ΄ ἑαδμιάδμξ Λμοηᾶ). 

Δθεήιμκ εθέδζμκ ιε μ Θεόξ… 

 

Γόλα. Ταῖο ηνῦ Ἀπνζηόινπ... Καὶ κῦκ. Ταῖο ηῆο 

Θενηόθνπ... 

 

Πνμζόιμζμκ. Ἦπμξ πθ. α΄. Αἱ Ἀββεθζηαί. η. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεόρ... 

Ὁ ζπγθνηλσλόο, καζεηνῦ ηνῦ Θενιόγνπ, ὁ δηὰ Χξηζηόλ, 

εὐζεβῶο δηαθνλήζαο, ηῷ δήκῳ ηῶλ Ἁγίσλ, πακκαθάξηζηε 

Πξόρνξε, πξόζδεμαη ἡκῶλ λῦλ ηὰο δεήζεηο, θἂλ ἐθ ρεηιέσλ 

ἀθαζάξησλ, θαὶ δὸο ἅπαζη, ηνῖο θαηαθεύγνπζη ηῇ ζῇ, πξεζβείᾳ 

ηὰ ζπκθέξνληα. 

                    ᾨδὴ γ΄. Παῖδεξ Ἑαναίςκ. 
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Πάληα πιεξώζαο ηνῦ Κπξίνπ, ηὰ ζειήκαηα λνΐ 

ηειεησηάηῳ, ηῆο ἀςεύζηνπ δσῆο, ἐπέηπρεο ἐλ δόμῃ, ἧο θαὶ 

ἡκᾶο ὦ Πξόρνξε, θαηαμίσζνλ εὐραῖο ζνπ. 

 

Δίδνπ ἰζρύλ κνη ηνῦ βαδίδεηλ, ηὴλ ηνῦ βίνπ κνπ ἐπίπνλνλ 

πνξείαλ, δίδνπ γλῶζηλ ζνθέ, ηνῦ γλῶλαί κε Κπξίνπ, ηὸ ζέιεκα 

ἑθάζηνηε, ἵλα ηύρσ ζσηεξίαο. 

 

Ῥῦζαη πνηθίισλ ζπκπησκάησλ, πεηξαζκῶλ θαὶ 

ἀδνθήησλ λνζεκάησλ, ηνὺο ηῇ ζῇ εὐιαβῶο, πξνζηξέρνληαο 

πξεζβείᾳ, ὦ Πξόρνξε καθάξηε, Δηαθόλσλ ἡ ιακπξόηεο. 

 

Θεμημηίμκ. 

Λύζηλ πηαηζκάησλ κνπ ἐμαίηεη, ἀπεηξόγακε ἁγλὴ 

Θενθπῆηνξ, θαὶ ὁδεγεὶ ἀεί, ηῇ Σῇ ρεηξαγσγίᾳ, ὡο Μήηεξ 

πνιπεύζπιαγρλνο, πξὸο ὁδόλ κε ζσηεξίαο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Σὸκ Βαζζθέα. 

Τῶλ πξεζβεηῶλ ζνπ, ηῶλ ἱεξῶλ ηῷ ἱζηίῳ, δηαβίβαζνλ 

ἡκᾶο ηνὺο ὑκλεηάο ζνπ, Πξόρνξε ηξηζκάθαξ, πξὸο ηῆο δσῆο 

ηὸλ ὅξκνλ. 

 

Ἀλάπιαζόλ κε, ἐπηζθνπῇ ζνπ ἁγίᾳ, πξὸο δσὴλ ηῶλ ηῇ 

θαθίᾳ ζπληξηβέληα, Πξόρνξε ηξηζκάθαξ, ἵλα ζε καθαξίδσ. 

 

Τῶλ ἐλ ηῷ βίῳ, ραιεπσηάησλ θηλδύλσλ, ἀζηλεῖο 

πακκάθαξ Πξόρνξε ζπληήξεη, ηνὺο ἐπηηεινύληαο, ηὴλ θαεηλήλ 

ζνπ κλήκελ. 

 

Θεμημηίμκ. 

Ὅξκνο γαιήλεο, θαὶ ςπρηθῆο ζσηεξίαο, ἀλεδείρζεο ηῇ 

ινρείᾳ Σνπ Μαξία, ὅζελ γεγεζόηεο, πηζηῶο πξνζηξέρνκέλ Σνη. 
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ᾨδὴ ε΄. Κονίςξ Θεμηόημκ. 

Ῥαζύκσο κνπ ηὸλ βίνλ, δαπαλῶλ ὁ ηάιαο, θαζηθεηεύσ 

ζε ἔλδνμε Πξόρνξε, πξὸο θαηαλύμεσο ηξίβνπο, θαζνδεγῆζαί 

κε. 

Ἀηάθησλ ινγηζκῶλ κνπ, Πξόρνξε εὐραῖο ζνπ, ηὴλ 

ραιεπὴλ ηξηθπκίαλ θαηεύλαζνλ, θαὶ ἐλ γαιήλῃ ηὸλ βίνλ, δίδνπ 

δηάγεηλ κε. 

 

Τὸλ πξάηηνληα ηὰ ἔξγα, ηνῦ ζθόηνπο θεθξπκκέλσο, κὴ 

θαλεξῶο κε ἐιέγμεο Φηιάλζξσπε, ηαῖο εὐπξνζδέθηνηο 

πξεζβείαηο ηνῦ Ἀπνζηόινπ Σνπ. 

 

Θεμημηίμκ. 

Ὑπεξεπινγεκέλε, Μῆηεξ ηνῦ Ὑςίζηνπ, ζὺλ ηῷ 

Πξνρόξῳ ἀεὶ θαζηθέηεπε, ηὸλ δηὰ Σνῦ ζαξθσζέληα, ζῶζαη νὓο 

ἔπιαζελ. 

 

Ἄμηνλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο…. 

 

Πηζηῶλ ηῷ πιεξώκαηη πξνθξηζείο, ἐθινγῇ ἁγίᾳ, 

ζενκάθαξ δηαθνλεῖλ, ζῇ δηαθνλίᾳ, ἀμίσο ἀλεδείρζεο, ὦ 

Πξόρνξε Κπξίνπ, κηκεηὴο ἄξηζηνο. 

 

Τνῦ ἐπηζηεζίνπ ηὸλ καζεηήλ, θαὶ αὐηνῦ ἐλ πόλνηο, ηὸλ 

γελλαῖνλ ζπγθνηλσλόλ, ηὸλ Χξηζηνῦ πξνζύκσο, πιεξώζαληα 

ηὸλ ιόγνλ, λῦλ Πξόρνξνλ ἐλ ὕκλνηο, πάληεο ηηκήζσκελ. 

 

Πλεύκαηνο Ἁγίνπ ηὰο δσξεάο, κπζηηθῶο ζπιήζαο, δηὰ 

βίνπ ζνπ θαζαξνῦ, Πξόρνξε ηξηζκάθαξ, ηῆο δη’ ἡκᾶο ηνῦ 

Λόγνπ, θελώζεσο ἐδείρζεο, ῥήησξ ζεόζνθνο. 

 

Χαίξνηο Ἐθθιεζίαο θιένο ιακπξόλ, θαὶ ηῶλ Δηαθόλσλ 

ἐγθαιιώπηζκα ἱεξόλ, ραίξνηο ηῆο θξηθώδνπο, Χξηζηνῦ 

νἰθνλνκίαο, Πξόρνξε ζενθόξε, θήξπμ ὁ ἔλζενο. 
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Πάηκνο εὐθεκεῖ ζε ραξκνληθῶο, πόζῳ ἐθηεινῦζα, ηὴλ 

ἁγίαλ ζνπ ἑνξηήλ, ἧλ ηνῦ πνιεκίνπ, ζπληήξεη ηῶλ ἐθόδσλ, 

ἀπήκαληνλ εὐραῖο ζνπ, ἀπαύζησο Πξόρνξε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, ….. 

 

Τό Σνζζάβζμκ  

 

Ἀπμθοηίηζμκ. Ἦπμξ α΄. Σῆξ ἐνήιμο πμθίηδξ. 

Παξαθιήηνπ ηὴλ ράξηλ θαὶ ζνθίαο ηὴλ ἔιιακςηλ, δηὰ 

πνιηηείαο ἀκέκπηνπ, δεδεγκέλνο ὦ Πξόρνξε, ἐθξίζεο ζενθξίηῳ 

ἐθινγῇ, ηῷ δήκῳ ηῶλ πηζηῶλ δηαθνλεῖλ, θαὶ ἀλέδεημαο ηῷ 

ηξόπῳ ζνπ ζεαπηόλ, ὑπόδεηγκα Δηαθόλσλ. Δόμα ηῷ ζὲ 

δνμάζαληη Χξηζηῷ, δόμα ηῷ ζὲ ζαπκαζηώζαληη, δόμα ηῷ 

ρνξεγνῦληη δηὰ ζνῦ ἡκῖλ ράξηλ θαὶ ἔιενο. 

 

40 Κύνζε εθέδζμκ 

 

Ἦπμξ α΄. Ὅηε ἐη ημῦ λύθμο. 

Δεῦηε, αἱ ρνξεῖαη ηῶλ πηζηῶλ, ἐλ ἀγαιιηάζεη θαξδίαο, 

ἀλεπθεκήζσκελ, Πξόρνξνλ ηὸλ ἔλδνμνλ, Χξηζηνῦ Δηάθνλνλ, 

πξὸο αὐηὸλ ἀλαθξάδνληεο, ζεξκαῖο ζνπ πξεζβείαηο, πξὸο Ὃλ 

ἐθ θαξδίαο ζνπ, ζεξκῶο ἀγαπήζαο, ῥῦζαη, ζπκθνξῶλ 

ὀιεζξίσλ, θαὶ ἐπηθνξῶλ ἐπσδύλσλ, ηνὺο ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ 

πξνζηξέρνληαο. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, …. Τήλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, ….. 

 

Γζ’ εοπώκ ηώκ ‘Αβίςκ Παηένςκ διώκ. 

Κύνζε Ίδζμΰ Υνζζηέ ό Θεόξ διώκ έθέδζμκ διάξ. 

’Αιήκ. 
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