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1 Απγνύζηνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΤΙΜΟΘΔΟΥ ἀξρηεπ. Πξνηθνλήζνπ, Πξση. Ἰσ. 

Φσηνπνύινπ  
 

Γί’ 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 

αὐηνῦ. Εἶηα ηὰ παξόληα Τξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Το Πξνηθνλλῄζνπ ηῷ ἁγὶῳ πνηκὲλη, ηῶλ Παιαηίσλ ηῷ ἀξίζηῳ 

πξνζηάηῃ, ηο θθιεζίαο ηῷ ιὺρλσ ηῷ αὐγὰδνληη, πὰληεο 

θαηαθύγσκελ, Τηκνζὲῳ ηῷ ζείῳ, ιῦζηλ ἐμαηηνύκελνη, πεηξαζκῶλ θαὶ 

βαζὰλσλ, θαὶ ηῶλ ιεηςὰλσλ ηὴλ ζὴθελ εὐιαβῶο, θαηαζπαζώκεζα, 

ράξηλ ιακβὰλνληεο. 

Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, …. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο.  

 

Εἶηα ὁ Καλώλ.  

ᾨδή α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Χξηζηνῦ ηνῦ Δεζπόηνπ ηὸλ κηκεηὴλ, ἐλ δάθξπζη πὰληεο, 

ἱθεηεύζσκελ νἱ πηζηνί, Τηκόζεε Πὰηεξ ηνύο ζνύο δνὺινπο, εὐραῖο 

ἁγίαηο ζνπ ζθὲπε θαὶ θύιαηηε. 

 

Τνῦ λνόο κνπ παῦζνλ ηάο ἐθηξνπάο, Τηκόζεε ζεῖε, θαὶ πξόο 

ὅξκνλ ηὸλ γαιελὸλ, πξεζβείαηο ζνπ ἁγίαηο ἴζπλόλ κε, θαὶ λνῦλ 

Χξηζηνῦ δώξεζαὶ κνη, καθάξηε. 

 

Γιπθύηαηε Πάηεξ θεῖζαη ἡκῶλ, ηῶλ πνιιαῖο κεξὶκλαηο, 

δεδεκὲλσλ βησηηθῶλ, ςπρῶλ δὲ ηά δηδὰληα ἐθηίιισλ, ηῶλ ἀξεηῶλ 

γεσξγνύο ἡκᾶο ἔξγαζνλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Μεηὲξα Σε ἔγλσκελ ἀιεζῶο, ηνῦ Κηίζηνπ ηῶλ ὅισλ, 

παξζελεύνπζαλ ἐλ ηαπηῷ· δηὸ παῤῥεζίᾳ Σνπ ρξσκὲλε, ιαὸλ Σνπ 

ζθὲπαζνλ πάζεο θαθώζεσο. 

 

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Οὐξαλὶνπ λπκθῶλνο ἀμησζείο, Ἅγηε, πὰληαο ηνύο θηινῦληαο 

ζε ζώδεηο, ἐθ πεξηζηάζεσλ, θαὶ πεηξαζκῶλ ραιεπῶλ, πξόο ηόλ 

Νπκθίνλ ζνπ ἕιθσλ, ηαῖο ζεξκαῖο πξεζβείαηο ζνπ, Πὰηεξ Τηκὸζεε. 

 

Δηδαραῖο ζνπ ἐλζένηο ηό πιαλεζὲλ πνὶκληνλ, ἐθ ηῶλ ηο θαθίαο 

βαξάζξσλ, ἅπαλ ἀλήξπαζαο· νὕησ θαὶ πὰληαο ἡκᾶο, ζεπηέ Τηκόζεε 

ῥῦζαη, ηνῦο ἀλόκνηο πάζεζη ἀεί δνπιεύνληαο. 

 

Ἰζαγγὲιῳ ζνπ βίῳ πεξηθαλήο γέγνλαο, θαί ηνῖο γιπθπηὰηνηο 

ζνπ ιὸγνηο, πὰλησλ δηδάζθαινο, θαὶ ηῶλ δεηνὺλησλ ζνπ, ηὴλ 

θξαηαηὰλ πξνζηαζὶαλ, ἱεξὲ Τηκόζεε, ζηῦινο θαί πξόκαρνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οὐξαλῶλ πιαηπηέξα θαὶ ηῶλ ἐλ γῆ ζηὴξηγκα, θαὶ ηο 

θθιεζίαο ἁπάζεο, ηό πεξηηείρηζκα, Μηεξ ἀπείξαλδξε, ῥῦζαη ιαὸλ 

Σνπ ἀλὰγθεο, ηῷ Ὑηῷ Σνπ, Πὰλαγλε, ρεῖξαο ἐθηείλνπζα.  

 

Κὰζηζκα. Ἦρνο β΄. Τὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Εἰθὼλ ἀθξηβήο, Χξηζηνῦ ηνῦ Ἀξρηπνίκελνο θαὶ ιύρλνο 

ιακπξόο, ἐθάλεο ἐλ ηῆ πνίκλε ζνπ, θαί Ἀγγὲινηο ὤθζεο ηῆ πνιιῆ 

ζνπ ἀζθήζεη ἐθὰκηιινο, θαί ηῶλ λνζνὺλησλ πάλησλ ἰαηξόο, Τηκόζεε 

κὰθαξ, ηνῖο πξνζηνῦζη ηνῖο ιεηςὰλνηο ζνπ. 

 

ᾨδή  δ΄.  Δἰζαθὴθνα Κύξηε. 

λ ἐξὴκνηο ἀζθνὺκελνο, εἰο ηὸ θαζ’ὁκνίσζηλ ἀλειὴιπζαο, θαὶ 

ἡκᾶο ἐξήκνπο πξάμεσλ, ἐληνιῶλ ἐξγάηαο, Πάηεξ, πνὶεζνλ. 
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Σὲ εὑξὸληεο ἀληίιεςηλ, ἱεξὲ Τηκὸζεε, ἱθεηεὺνκελ, ηῆ εἰθὸλη 

ζνπ πξνζπίπηνληεο, θιίλνληεο θαξδίαο θαὶ ηὰ γὸλαηα. 

 

μ αἱξέζεσλ ιύηξσζαη, θαὶ ηῶλ θαθνδόμσλ Χξηζηνῦ ηὸ 

πνίκληνλ, θαὶ ζθελδὸλῃ ζῶλ δεήζεσλ, ὥζπεξ ιύθνπο δίσμνλ, 

Τηκόζεε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὤζπεξ γ ἀγεώξγεηνο, ηὸλ Χξηζηὸλ ἐβιὰζηεζαο Ἀεηπὰξζελε, 

Ὅλ ἱθέηεπε ηνύο δνὺινπο Σνπ, ηνῦ ππξόο ἀξπὰζαη ηο θνιὰζεσο. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Φὺιαμνλ ἡκᾶο, κακκαθὰξηζηε Τηκόζεεκ πὰζεο λόζνπ θαὶ 

ἀλάγθεο θαί ὀξγο θαί ηαῖο ιηηαῖο ζνπ ηὰο θαξδίαο ἡκῶλ θώηηζνλ. 

 

Ἤκεξνλ ἡκῶλ, ηὴλ θαξδίαλ, Πὰηεξ, πνίεζνλ, ὥζπεξ πὰιαη 

ηὸλ ἀλήκεξνλ ιαόλ, ηο Πξνηθνλλήζνπ εἰξελαῖνλ ἀπεηέιεζαο. 

 

Πνίκλελ ζνπ θαιῶο, θαζσδὴγεζαο, Τηκόζεε, πξὸο λνκὰο ηὰο 

ζσηεξίνπο ηνῦ Χξηζηνῦ, θαὶ λῦλ ρεξζί ζνπ ηαῖο ὁζὶαηο ἡκᾶο 

ζθὲπαζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πξόζδεμαη Σεκλὴ, ἡ ηνῦ θόζκνπ Ὁδεγήηξηα, ἱθεζίαο θαὶ 

δεήζεηο πεληρξάο, θαὶ κή ἐάζῃο ηο ὁδνῦ παξαηξαπλαη κε. 

 

ᾨδή ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

θηύπσκα, ηο ζεπηο Εἰθὸλνο ζνπ, θαζνξώκελνλ ηάο ὄςεηο 

ἁγηὰδεη, θαὶ ἡ θαηδξὰ ηῶλ ιεηςὰλσλ ζνπ ζήθε, ἀλαπηκπιᾶ εὐσδὶαο 

ηνύο θξάδνληαο· Τηκόζεε ζαπκαηνπξγὲ, κὴ παξίδεο ἀρξείνπο ἱθέηαο 

Σνπ. 
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Τὸλ ηάξαρνλ, ηο ςπρο κνπ θόπαζνλ, θαὶ ἐζκὸλ ηῶλ 

ηπξαλλνὺλησλ δαηκὸλσλ, ηῆ παηξηθῆ θαὶ ἀκώκῳ ρεηξί ζνπ, ἐθ ηο 

θαξδίαο κνπ κάθξπνλ δένκαη, ηῆ πξόο ηὸλ Κηίζηελ θαί Θεόλ, 

παξξεζίᾳ ζνπ, πάηεξ Τηκόζεε.  

 

Πξνηθόλλεζνο, ἑνξηὰδεη ζὴκεξνλ, θαὶ Παιάηηα ηῆ κλὴκῃ ζνπ 

ζθηξηῶζη, ὅηη ζεξκὸλ ἀληηιὴπηνξα, Πάηεξ, θαὶ ἰαηξὸλ θαὶ 

πξνζηὰηελ ζε θέθηεληαη· ιπηξνῦζαη γὰξ λόζσλ δεηλῶλ, θαὶ 

θηλδὺλσλ ηὰ ηὲθλα ζνπ πάληνηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Παλὰρξαληε, Θενηὸθε πξόθζαζνλ, κεηξηθῶο ηὸλ Ἰεζνῦλ 

δπζσπνῦζα, θαὶ ηο πηθξὰο ἀζπκὶαο κε ῥῦζαη, θαὶ εὐζπκνῦληα κε 

ςὰιιεηλ ἀμίσζνλ, εὐινγεκὲλε Μαξηὰκ, Σύ ραξὰ κνπ ὑπάξρεηο θαὶ 

ἥδπζκα. 

 

πίζθεςαη, ηνὺο θαηαθεύγνληαο πόζῳ, ηῆ ζῆ εἰθόλη θαὶ 

θηλδύλσλ θαί πεηξαζκῶλ, πακκάθαξ Τηκόζεε, πεξίζσδε ηαῖο ζεξκαῖο 

ζνπ πξεζβείαηο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηο ςπρο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Κνληὰθηνλ. Ἦρνο δ΄. Ταρύ πξνθαηὰιαβε. 

όξηηα ἄδνληεο ηῷ Τηκνζέῳ ὁκνῦ, νἱ ἔθγνλνη δξὰκσκελ ηο 

Πξνηθνλλήζνπ ζπνπδῆ, ἀπαύζηνηο δεήζεζη, ηνῦηνλ ἐθδπζσπζαη, 

θαὶ ζεξκῶο ἱθεηεῦζαη, ῥῶζηλ ηε θαὶ ὑγείαλ, ηὴλ θαη’ἄκθσ δσξζαη, 

ηνῖο πόζῳ ἁζπαδνκὲλνηο, εἰθόλα ηήλ ζείαλ αὐηνῦ. 

 

Πξνθείκελνλ. Οἱ Ἱερεῖς Σοσ, Κύριε, ἐνδύζονηαι δικαιοζύνην 

καὶ οἱ Ὅζιοι Σοσ ἀγαλλιάζονηαι. 

Ση. Ἡ αἴνεζις Αὐηοῦ ἐν Ἐκκληζία Ὁζίων. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 1-9). 
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Εἶπελ ὁ Κύξηνο πξὸο ηνὺο ἐιειπζόηαο πξὸο αὐηὸλ Ἰνπδαίνπο· 

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

αὐιὴλ ηῶλ πξνβάησλ, ἀιιὰ ἀλαβαίλσλ ἀιιαρόζελ, ἐθεῖλνο θιέπηεο 

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

πξνβάησλ. Τνύηῳ ὁ ζπξσξὸο ἀλνίγεη θαὶ ηὰ πξόβαηα ηο θσλο 

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.  Εἶπελ 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. 

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ… 

 

Καί λῦλ. Ταῖο ηο Θενηόθνπ… 

 

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

με, ὁ Θεός… 

Ὅινλ κε πνληνύκελνλ, ηῆ θνβεξᾷ ἀθεδίᾳ, θαὶ ππζκὲλη 

θζάζαληη, ἐθ θαθίζησλ ἔξγσλ κνπ, ἀπνγλώζεσο· ηῆ ζεπηῆ θαί ζεία 

ζνπ, θαηαθεύγσλ ράξηηη, ἀμηάγαζηε Τηκόζεε, ὄξεμνλ δένκαη, ρεῖξα 

βνεζείαο θαὶ ζῶζνλ κε, δαηκὸλσλ πνιεκνύλησλ κε, ὡο πνηκὴλ θαὶ 

ζεῖνο δηδάζθαινο· ἵλα ζε γεξαίξσ, θαὶ ὕκλνηο θαί ὠδαῖο ζὲ ἀλπκλῶ, 

ὡο Πξνηθνλλήζνπ ηό θαύρεκα, θαὶ ἡκῶλ δηὰζσζκα. 

 

ᾨδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἠδππάζεηαλ, Πάηεξ, ηῆ ζπληὸλῳ ἀζθήζεη ζνπ ἀπεκάξαλαο, 

ἡκῶλ δέ θαηαζηὲιιεηο, θηλὴζεηο ηὰο ἀηόπνπο, ηο ςπρο θαί ηνῦ 

ζώκαηνο, Τηκόζεε ηαῖο ζαῖο ιηηαῖο, ηνῦ Χξηζηνῦ ηὴλ εἰξὴλελ 

δσξνύκελνο. 
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Καζεδὺλεηο ηνύο πόζῳ, ηὴλ ιακπξὰλ ζνπ κλὴκελ 

παλεγπξίδνληαο, Τηκόζεε ζεόθξνλ, ηήλ ράξηλ δηαλέκσλ, ἥλ ζνη 

δὲδσθε Κύξηνο, παξακπζία ἀιεζήο, θαὶ ιηκήλ ἀζθαιήο 

γλσξηδόκελνο. 

 

Ἱεξάξρα Κπξίνπ, ἐθ πηθξνῦ λαπαγίνπ ςπρὴλ κνπ ιύηξσζαη, 

Χξηζηνῦ κε δηαζώδσλ, ιηκὲλη ηῷ εὐδίῳ, ὡο θαί πὰιαη Τηκόζεε, ἐλ 

Πξνηθνλλήζῳ λαπαγνύο, ηῆ ζεξκῆ ἀγαπήζεη ζνπ ἔζαιπεο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀπεηξόγακε Νύκθε, ηο ςπρο κνπ πὲιεηο ηό θαηαθὺγηνλ· 

Τξηὰδνο γὰξ Ἁγίαο, ἀθηίζηνπο ἐλεξγεὶαο, ὡο δηάθνλνο, Ἄρξαληε, 

δηαπνξζκεύεηο ηνῖο πηζηνῖο, ηο Τξηὰδνο ηόλ ἕλα ἡ ηέμαζα. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τόλ Βαζηιέα. 

Τὸλ ἀξηζηέα, ἀγσληζκάησλ ηῶλ ζείσλ, ηόλ καθάξηνλ Τηκόζενλ 

ἐλ ὕκλνηο, ζηέςσκελ αἰηνῦληεο, αὐηνῦ ηὴλ πξνζηαζίαλ. 

 

Τνύο παξαιύηνπο, ἀλνξζνῖο, ζενθόξε, ηο ζνξνῦ ζνπ 

ἁπηνκὲλνπο ηο παλζέπηνπ, ηνύο δὲ θακπηνκὲλνπο, ηαῖο ζιίςεζηλ 

ἐγείξεηο. 

 

Το εὐζεβείαο, ὁ ἐρζξόο κε πεηξάδεη, θαὶ ἐθηξίβεη κε ηνῦ βὶνπ 

ηνῖο ζθαλδάινηο, ζπεῦζνλ νὖλ, ζεὸθξνλ, θαὶ ἄλεζίλ κνη δίδνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τῆ ἀπεηξὰλδξσο, ζπιιαβνύζῃ ηὸλ Λόγνλ, θαὶ δσὴλ ηὴλ 

ἐλππόζηαηνλ ηεθνύζῃ, δεήζεζηλ ὁ ηάιαο, πξνζπίπησ Σνη, Παξζὲλε. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξὶσο Θενηόθνλ. 

Τὴλ θνίηελ ζνπ ηὴλ ζείαλ, πόζῳ πξνζθπλνῦκελ, ὡο δεμακὲλελ 

ηό ζθλνο ζνπ, Ὅζηε, θαί ἰακάησλ ηὴλ ράξηλ ἀληινῦκελ ἄθζνλνλ. 
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Τάο ηῶλ αἱξεηηδόλησλ, ἀζὲνπο γισζζαιγίαο, ζνθέ Τηκόζεε 

ζθόδξα θαηὲπηπζαο, θαὶ λῦλ Βαβέι θαθνδόμσλ εὐραῖο ζνπ 

θξήκληζνλ. 

 

Τηκόζεε πακκάθαξ, ἐλ ηὰρεη ἀπαιιάηηεηο, δαηκνληθο ἐπεξείαο 

ηνύο πάζρνληαο, θαὶ ηῆ ζεπηῆ ζνπ εἰθόλη ἀεί πξνζπίπηνληαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀξξὴηῳ Σνπ θπὴζεη, ζπλςαο ηνύο ἀλζξώπνπο, ηῷ γιπθπηὰηῳ 

Ὑηῷ Σνπ Παλὰρξαληε, δηό ηὸλ θόζκνλ πξεζβείαηο Σνπ Μηεξ 

θύιαηηε. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο…. 

 

Τὸλ ζεπηὸλ πνηκὲλα θαί ὁδεγὸλ, ηῶλ Πξνηθνλλεζίσλ, ηόλ 

πνιύηηκνλ ζεζαπξόλ, ὕκλνηο εὐθεκῶκελ, Τηκόζενλ ηὸλ ζεῖνλ, αὐηνῦ 

ἐγθνιπσζὲληεο, βίνλ ηόλ ἔλζενλ. 

 

Πξόθζαζνλ Τηκόζεε ζαπκαζηέ, θαί ηῶλ Παιαηίσλ, ηνύο 

νἰθήηνξαο ἐθ παληόο, θύιαηηε θηλδὺλνπ, θαὶ λόζνπ θαί ἀλάγθεο, ὡο 

ἐπηθαινπκὲλνηο, ηὴλ ζήλ ἀληίιεςηλ.  

 

θθιεζίαο ιὺρλνλ ηὸλ θσηαπγ, ηὸλ βνπλνῖο θξπβὲληα, θαὶ 

ζπειαίνηο θαὶ ηαῖο ὁπαῖο, ηηκήζσκελ πὰληεο Τηκόζενλ ηὸλ κὲγαλ, ὅλ 

ὁ Χξηζηὸο ζεκείνηο, πιείζηαο ἐδόμαζε. 

 

Λείςαλα ζνπ ζεῖα παλεπιαβῶο, Τηκόζεε Πάηεξ, ἀζπαδόκεζα 

νἱ πηζηνί, ὡο πεγὴλ εἰξήλεο θαί βξὺζηλ ἰακάησ,λ θαὶ πνλεξῶλ 

δαηκόλσλ, θπγαδεπηὴξηνλ. 

 

Το θηιεπζπιαγρλίαο ηὸλ πνηακόλ, θαί ηο ἀπαζείαο, ηόλ 

ιηκὲλα ηὸλ γαιελόλ, ηο ἀγάπεο ὄλησο ηό πὲιαγνο ηό κὲγα, 

Τηκόζενλ ηὸλ ζεῖνλ, ἐθκηκεζὼκεζα. 
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Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζλαη ἡκᾶο. 

 

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

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

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

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

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

ὀξγηζζο ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζο 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.Το εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, 

εὐινγεκέλε Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, 

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

ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Σπεῦζνλ, Πξνηθνλλὴζνπ ὁ πνηκήλ, ηο ἐξήκνπ θάιιηζηνλ 

ζξέκκα, κάθαξ Τηκόζεε, θαί γελνῦ πξνζθὺγηνλ ἡκῶλ ηῶλ δνύισλ 

ζνπ· ηνύο λνζνῦληαο ζεξάπεπζνλ, θσθνῖο ὁκηιὶαλ, θαί ηπθινῖο 

ἀλάβιεςηλ εὐραῖο ζνπ δώξεζαη, γέξνληαο θαὶ παῖδαο ὁδὴγεη, 

δαηκνλῶληαο θὰζαξνλ Πάηεξ, ὀξθαλά θαὶ ρξαο πεξηθξνύξεζνλ. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

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

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 
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