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6 Απγνύζηνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηελ 

Θείαλ θαη Έλδνμνλ Μεηακόξθσζηλ ηνπ Κπξίνπ 

θαη Θενύ θαη σηήξνο εκώλ Ιεζνύ Χξηζηνύ 

Πνίεκα Ιαθώβνπ κνλαρνύ 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 

 

ἀξρόκεζα άλαγηλώζθνληεο ηόλ ΡΜΒ’ (142) Ψαικόλ. 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ, ….. 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

                   Ἦρνο δ’’. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ηαπξῶ. 

Τῷ ηνῦ Σσηῆξνο λῦλ ηεκέλεη πξνζδξάκσκελ, Μεηακνξθώζεσο 

αὑηνῦ θαί πξνζπέζνκελ, κεη’ εὐιαβείαο θξάδνληεο ἐθ βάζνπο ςπρῆο 

Γέζπνηα βνήζεζνλ, ζπιαρληζζείο ηνῖο ζνῖο δνύινηο, θόβῳ ζνη 

πξνζπίπηνπζνη, θαί πηαηζκάησλ ηήλ ιύζηλ, θαί ζσηεξίαλ βξαβεῦζνλ 

ςπρῶλ, ηῶλ ζνπ ηηκώλησλ, θξηθηήλ Μεηακόξθσζηλ. 

Γόμα. Όκνηνλ.Οἱ ὑπό πιείζησλ ὀδπλῶλ πηεδόκελνη, θαί πεηξαζκῶλ 

ἀιιεπαιιήισλ ζιηβόκελνη, δεῦηε Ναῶ πξνζπέζσκελ πηζηῶο 

ἀδειθνί, ηῆο Μεηακνξθώζεσο, ηνῦ Σσηῆξνο βνῶληεο Σῶηεξ ἐμεινῦ 

ἡκᾶο ἐθ παληνίσλ θηλδύλσλ, ηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ ηῶλ Πξνθεηῶλ, θαί 

ηῶλ παλζόθσλ Φξηζηέ Ἀπνζηόισλ ζνπ. 

Καί λῦλ. Θενηνθίνλ.Τῆο κεηαλνίαο Θενηόθε ηήλ ηξίβνλ, ἡκᾶο 

ἐλίζρπζνλ ὁδεύεηλ πξνζύκσο, ηνύο ηήλ ζεπηήλ εἰθόλα ζνπ ηηκῶληαο 

ζεπηώο, Γέζπνηλα θαί ιύηξσζαη, ἐθ δεηλῶλ ζπκπησκάησλ, πάζεο ηε 

θαθώζεσο, δπζκελῶλ ἀνξάησλ, θαί ὁξαηῶλ παληνίσλ Ἀγαζή πξόο 

ζε γάξ πάληεο, ἀεί θαηαθεύγνκελ. 

Δἶηα ὁ Ν΄ (50)  Ψαικόο… 

ιέεζόλ κε ὁ Θεόο θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ…..θαί ὁ Καλώλ νὐ ἡ 

ἀθξνζηηρίο θαη΄ Ἀιθάβεηνλ, 

ἐλ δε ηνῖο Θενηνθίνηο Ἰαθώβνπ. 
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                     ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι.δ’. Ὑγξάλ Γηνδεύζαο. 
Ἀλπςώζαο θύζηλ ηήλ ηῶλ βξνηῶλ, ἀλαβάο ἐλ ὄξεη, Θαβσξίσ 

ζενπξεπώο δηό ηνύο εἰο βάζε ἐκπεζόληαο, ἁκαξηηῶλ ἡκᾶο Σῶηεξ 

ἀλάζηεζνλ. 

Βαξάζξσλ ηνῦ ᾌδνπ ἡκᾶο Σσηήξ, ἀλήγαγεο ὄξεη, Θαβσξίσ πξό ηνῦ 

Σηαπξνῦ, κεηακνξθσζείο ηῆ ἀιινηώζεη, ηῆο ζήο κνξθῆο θαί ζεώζαο 

ηό πξόζιεκκα. 

Γῆζελ ἀλπςώζαο ηνύο Μαζεηάο, ἔδεημαο νἰθηῖξκνλ, ηό ἀξρέηππνλ 

ηῆο κνξθῆο, θάιινο ὁ ἀπώιεζελ ἡ θύζηο, παξαθνή δηό λῦλ ἡκᾶο 

νἴθηεηξνλ. 

                                           Θενηόθηνλ. 

Ιιέσζαη Γέζπνηλα ηόλ ἐθ ζνπ, Σσηῆξα ηερζέληα, ἡκῖλ δνῦλαη 

ἁκαξηηῶλ, ηήλ ἄθεζηλ Κόξε ζαῖο πξεζβείαηο, θαί ζσηεξίαο ηπρεῖλ 

ἡκᾶο πνίεζνλ. 

                               ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Γηαθύιαμνλ πάληαο, ηνύο ηήλ θξηθηήλ Γέζπνηα, πόζῳ εὐθεκνῦληαο 

ἀγίαλ, ζνπ Μεηακόξθσζηλ, εἰο ἀπνιύηξσζηλ, ἁκαξηηῶλ θαί 

πηαηζκάησλ, θαί λνζνῦληαο ἴαζαη, κόλε Φηιάλζξσπε. 

Δθπκλίνπο ᾠδάο ζνη, πόζῳ πνιιῷ Γέζπνηα, ζνπ Μεηακνξθώζεη ηῆ 

ζεία, ᾄδνληεο κέιπνκελ, παζώλ εἰο ἴαζηλ, θαί λνζεκάησλ Οἰθηίξκσλ, 

θαί πηαηζκάησλ ἄθεζηλ, κόλε Θεάλζξσπε. 

Εώῃο λῦλ θαί ζαλάηνπ, Κύξηνο ὤλ Γέζπνηα, ηόλ ηε Μσπζήλ θαί 

Ἠιίαλ, ὄξεη παξέζηεζαο, κεηακνξθνύκελνο, πξό ηνῦ Σηαπξνῦ ζνπ 

δεηθλύσλ, Μαζεηαῖο ζνπ ἔγεξζηλ, κόλε Ὑπέξζεε. 

                                       Θενηνθίνλ 

Ἀπεηξόγακε Κόξε, ὁινιακπήο Ἄλαζζα, ζύλ ηνῖο Ἀπνζηόινηο 

δπζώπεη, λ εζσκάησζαο, λόζσλ θαί ζιίςεσλ, θαί πάζεο ἄιιεο 

ἀλάγθεο, ζώζαη ηνύο ὑκλνῦληαο ζε, Θενραξίησηε. 

Γηάζσζνλ, ἀπό θηλδύλσλ ηνύο δνύινπο ζνπ Φσηνδόηα, ὅηη πάληεο 

Φξηζηέ πξόο ζε ἀεί θαηαθεύγνκελ, ηόλ κεηακνξθσζέληα Σσηῆξα. 

πίβιεςνλ ἐλ εὐκελείᾳ, παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 
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                               Αἴηεζηο θαί ηό θάζηζκα. 

                               Ἦρνο β’. Σά ἄλσ δεηῶλ. 

Σθνηία πνιιή, θπθινύκελνη νἱ δνῦινη ζνπ, θαί ὑπό πλεπκάησλ, ηνῦ 

ζθόηνπο ἀπεηινύκελνη, πξόο ζε θαηαθεύγνκελ, Φσηνδόηα θξάδνληεο 

νἴθηεηξνλ, θαί ηῷ θσηί ζνπ θώηηζνλ ἤκαο, θσηί ὁ ἀζηξάςαο ηῆο 

ζεόηεηνο. 

                             ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 
Ἡ θξηθηῇ Μεηακόξθσζηο, ζνπ ηνύο Ἀπνζηόινπο ραξάο ἐλέπιεζε, 

Θεόλ εἷλαη ζε γλσξίζαληεο, νὐξαλνῦ θαί γῆο ηε θπξηεύνληα. 

Θαπκαζηῇ ὄλησο πέθπθελ, ἡ ζεπηῇ θαί ζεία ζνπ Μεηακόξθσζηο• 

ὑπέξ ἥιηνλ γάξ ἔιακςελ, ἡ κνξθή ζνπ Λόγε ἐμαζηξάπηνπζα. 

Ἰδνύ Σῶηεξ ἐβόεζαλ, Μσπζῆο Ἠιίαο ηε Ἀπνζηόινηο ζνπ, ὀλ 

δσζώπεη ὡο Παλάγαζνλ, ηνῦ ζσζῆλαη πάληαο ηνύο ηηκῶληαο ζε. 

                                         Θενηνθίνλ. 
Καζαξόλ ἐλδηαίηεκα, κόλε ζύ ἐθάλεο Κόξε ηνῦ Κηίζηνπ ζνπ, ὀλ 

δπζώπεη ὡο Παλάγαζνλ, ηνῦ ζσζῆλαη πάληαο ηνύο ηηκῶληαο ζε. 

                                ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Κξάηνο θαί ἰζρύλ, Κξαηαηέ ἡκᾶο πεξίδσζνλ, ὁ θξαηῶλ ρεηξί ηό 

ζύκπαλ ηνύο ηόλ ζόλ, θξάηνο ὑκλνῦληαο, θαί ζνη γόλπ 

ππνθιίλνληαο. 

Λάκςνλ θαί ἡκῖλ, Φσηνθξάηνξ θῶο ὑπέξθσηνλ, ὁ πνηῶλ ιόγῳ 

ἄζηξα θαί ἀζηξαπάο, θαί γελλεζήησ ηό θῶο εἰπώλ θαί ἐγέλεην. 

Μέγα θαί θξηθηόλ, ἐζεάζαλην κπζηήξηνλ, ζνπ νἱ Ἀπόζηνινη ἐλ ὄξεη 

Θαβώξ, Παηξόο θσλῆο ηε, λεθέιεο ἐλ κέζῳ ἤθνπνλ. 

                                       Θενηνθίνλ. 

Ὤξα ηήλ θξηθηήλ, ἐλζπκνῦκαη ηνῦ ζνπ βήκαηνο, θαί ζπζρεζείο ἐλ 

θόβῳ ζνη ἐθβνῶ θεῖζαη κνπ Σῶηεξ, δεήζεζη ηῆο ηεθνύζεο ζε. 

                             ᾨδὴ ζη΄. Σήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Νόκνπ ζνπ ηνύο πξνεμάξρνληαο Κύξηε, Μσπζήλ Ἠιίαλ θαί ηνύο 

πξνθξίηνπο, ηῶλ καζεηῶλ, ζνπ Θαβώξ ἐλ ηῷ ὄξεη, αἴγιε πξνζώπνπ 

ἐμέζηεζαο ἅπαληαο θαί ἤθνπνλ ἐθ ηνῦ Παηξόο, βεβαηνῦληνο Φξηζηέ 

ηήλ Υηόηεηα. 
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Ξελίδνληαη ηῶλ Ἀγγέισλ ἅπαζαη, ζηξαηηαί θαί ηῶλ ἀλζξώπσλ ηά 

πιήζε, Φξηζηέ Σσηήξ ζνπ ηό μέλνλ ὁξῶζαη ηό ηῆο κνξθῆο ὁ ἐλ 

Ὄξεη ὑπέδεημαο, πηζηνύκελνο ζνύο καζεηάο, ὅηη ζύ εἰ ηνῦ Παηξόο ηό 

ἀπαύγαζκα. 

Οἱ ηξεῖο ζνπ ηῶλ Ἀπνζηόισλ βιέπνληαο, Μσπζήλ ηε θαί Ἠιίαλ 

ὀθζέληαο, θαί ζνπ Φξηζηέ, ηάο ἐμόδνπο ιαινῦληαο, πξελεῖο 

πεζόληεο ἐλ θόβῳ ζπλείρνλην, ἀθνύνληεο ἐθ ηνῦ Παηξόο, 

καξηπξνῦληνο ζνπ Λόγε ηό γλήζηνλ. 

                                       Θενηνθίνλ. 

Βαζίιηζζαλ ὁ Γαβίδ ζε Γέζπνηλα, πξνεγόξεπζε ηεθνῦζαλ ηόλ 

Λόγνλ, Γεκηνπξγόλ, Βαζηιέα θαί Κηίζηελ, θαί Πνηεηήλ ηῶλ αἰώλσλ 

θαί Κύξηνλ ζνπ δένκαη δεῖμνλ θάκε, βαζηιέα παζῶλ ηῶλ ηηκῶληα ζε. 

Ἀλάζηεζνλ ἐμ ἔξγσλ ζθόηνπο θαί βάζνπο ἁγλείαο Σῶηεξ, θαί ἐπί ηό 

θξεῖηηνλ ηνύο δνύινπο ζνπ κεηακόξθσζνλ, εἰο ἀξεηῶλ ὄξνο 

ἀλαβηβάδσλ. 

Ἄρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ αλεξκελεύησο ἐπ’ ἐζράησλ, ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

                       Αἴηεζηο θαί ηό θνληάθηνλ. 

              Ἦρνο δ΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Ὡο Θεόλ θαί Σσηῆξα ζε ἔρνληεο κέγηζηνλ, θαί ἐλ πᾶζη δεηλνῖο 

βνεζῶλ ἡκῶλ ἕηνηκνλ, ἱθεηεύνκελ ζε ζεξκῶο Εσνδόηα Ἰεζνῦ Σνπ 

ηήλ πξόλνηαλ ηήλ ἀγαζήλ, θαί εὐζπιαγρλίᾳ ζνπ πνιιήλ, εθ΄εκάο 

ἐλδεημάκελνο, ζῶζνλ ἐθ ηῶλ θηλδύλσλ, δεηλῶλ ηε πεηξαηεξίσλ, θαί 

ηῶλ ἐρζίζησλ δπζκελῶλ, ηνύο ἐλ πίζηεη ἀλπκλνῦληαο ζε. 

Πξνθείκελνλ. 

Θαβώξ θαί Ἑξκῶλ ἐλ ηῷ ὀλόκαηη ζνπ αγαιιηάζνληαη. 

ηηρ. νη εἰζίλ νἱ νὐξαλνί θαί ζή ἐζηίλ ἡ γῆ. 

Δὐαγγέιηνλ Ἐθ ηνῦ θαηά Λνπθᾶλ. (ζ’. 28-36) 

γέλεην δε κεηά ηνύο ιόγνπο ηνύηνπο ὡζεί ἡκέξαη ὀθηώ …… 

Γόμα.Ταῖο ηῶλ Ἀπνζηόισλ, πξεζβείαο ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηά 

πιήζε ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 
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Καί λῦλ.Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ, πξεζβείαο ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηά 

πιήζε, ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

ηίρ. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζνλ κε ὁ Θεόο, …. 

Πξνζόκνηνλ 

Ἦρνο πι. β’. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 
Λάκςαο ὑπέξ ἥιηνλ, ἐπί ηνῦ Ὄξνπο Οἰθηῖξκνλ, ηήλ ἀκαπξσζεῖζαλ 

κνπ, θύζηλ θαηειάκπξπλαο, θαί εζέσζαο• ηά ἡκῶλ πηαίζκαηα, ὡο 

Γεζπόηελ πάλησλ, ζπγρσξήζαο Ὑπεξάγαζε δηό δεόκεζα, ιάκςνλ 

θσηηζκόλ ηαῖο ςπραῖο εκώλ• θαί ιύηξσζαη θνιάζεσο, ηῆο 

αἰσληδνύζεο ηνύο δνύινπο ζνπ, ηνύο κεη’ εὐιαβείαο, ηηκῶληαο ηήλ 

ιακπξάλ ζνπ θαί θξηθηήλ, θαί ἔλδνμνλ Μεηακόξθσζηλ, κόλε 

Πνιπέιεε. 

 

                      ᾨδὴ δ’. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 
Πξνζθπλνῦκελ ἐθ πόζνπ, θαί ηηκῶκελ ηήλ ζείαλ ζνπ 

Μεηακόξθσζηλ, δη’ ἦο βξνηῶλ ἡ θύζηο, ἐλδόμσο ἀλπςώζε, εἰο ηό 

πξῶηνλ ἀμίσκα.  ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

Ῥεηνξεύνπζα γιῶζζα, κεγαιεία ηά ζά νὐ δύλαηαη θζέμαζζαη• 

Μσπζήλ γάξ θαί Ἠιίαλ, ζπκπαξέζηεζαο Σῶηεξ, ἐλ Θαβώξ 

κεηακνξθνύκελνο, ἀλαβνῶληαο πξόο ζε Θεόο εἰ Παληνθξάησξ. 

Σπλαλήιζε ζνη Λόγε, Μαζεηῶλ ἡ ἀθξόηεο ἐπί ηνῦ ὄξνπο Θαβώξ, νἷο 

ηῆο Θεόηεηνο ζνπ ηήλ δόμαλ θαί ηό θάινο, ἐθαλέξσζαο θξάδνπζηλ ὁ 

ηῶλ Παηέξσλ ἤκσλ Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

                                       Θενηνθίνλ. 

 ηῶλ ὅισλ Γεζπόηεο, ἐθ γαζηξόο ζνπ πξνῆιζε Παξζέλε Ἄρξαληε 

θαί ἔζσζε ηόλ θόζκνλ, ἐθ πιάλεο ηῶλ εἰδώισλ, θαί ἀλζξώπνπο 

εζέσζελ Ὄλ ἐθδπζώπεη Ἀγλῇ, ηνύο ζε ηηκῶληαο ζώζαη. 

                     ᾨδὴ ἡ’. Σόλ Βαζηιέα ηῶλ νὐξαλῶλ. 

Τόλ ἐλ Θαβώξ κεηακνξθσζέληα Σσηῆξα, ἀλπκλνῦκελ βξνηνί θαηά 

ρξένο, δη’ νὐ ἀλαθαηληζζῇ, ἡ βξόηεηνο νὐζία. 

Ὑπεξεθβιύδεη, ηνῖο πξνζηνῦζη ηήλ ράξηλ, θαί ὀζκήλ κπξεςηθήλ 

απνπλέεη, ἡ εἰθώλ Σσηήξ κνπ, ηνῦ ζείνπ ζνπ πξνζώπνπ. 
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Φαίλεη ἐλ θόζκῳ, θαί δᾳδνπρεῖ ηάο ἀθηίλαο, ἡ Μεηακόξθσζηο ηνῦ 

Σσηῆξνο Ὄλ ὑπεξπςνῦκελ, εἰο πάληαο ηνύο αἰῶλαο. 

                                     Θενηνθίνλ. 

Ὑπεξθπῶο ηόλ Γεκηνπξγόλ θαί Σσηῆξα, Θεόλ ηέηνθαο Λόγνλ 

Παξζέλε Ὄλ ζύλ Ἀζσκάηνηο, ὑκλνῦκελ εἰο αἰῶλαο. 

                             ᾨδὴ ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Φαξάο θαί εὐθξνζύλεο, ηάο ἤκσλ θαξδίαο, πιεξνῖ Σσηήξ κνπ ἡ 

ζεία ζνπ Μεηακόξθσζηο, ἤλ ἀλπκλνῦληεο ἐθ πόζνπ, ζε 

κεγαιύλνκελ. 

Χαικνῖο ᾠδαῖο θαί ὕκλνηο, κέιςσκελ ἀμίσο, ὑκλνινγνῦληεο ζεπηήλ 

Μεηακόξθσζηλ, ηήλ ηνῦ Σσηῆξνο ἐλ θόβῳ, ὀλ κεγαιύλνκελ. 

Ψξάζεο εὐζπιαγρλίᾳ, ἄλζξσπνο Σσηήξ κνπ, ἰλᾷ ζεώζεο θζαξέληα 

ηόλ ἄλζξσπνλ δηό Θεάλζξσπε πάληεο, ζε κεγαιύλνκελ. 

                                                  Θενηνθίνλ. 

Σσκάησλ ἀιγεδόλαο, θαί ςπρῶλ ηά πάζε, ἀπό ηῶλ δνύισλ ζνπ 

Κόξε ἀπέιαζνλ, ηῶλ πξνζηξερόλησλ ἐλ πίζηεη, ηῆ ζεία ζθέπε ζνπ. 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο ….. 

 

Θέισλ ἐπηδείμαη ηνῖο καζεηαῖο, δύλακηλ ἐμ ὕςνπο, θαί ζνθίαλ παξά 

Παηξόο, ἐλ ὄξεη ἀλῆιζεο, Φξηζηέ ηῷ Θαβσξίσ, θαί ιάκςαο ὡο 

Γεζπόηεο, ηνύηνπο ἐθώηηζαο. 

Τήλ ἀκαπξσζεῖζαλ θύζηλ ἡκῶλ, εύγαζαο ἐλ ὄξεη, Θαβσξίσ ηῷ 

ζαπκαζηῶ κεηακνξθσζείο γάξ, ἐπί ηῶλ καζεηῶλ ζνπ, ὡο ἥιηνο 

ἀζηξάςαο, ηνύηνπο ἐμέζηεζαο. 

Γεῦηε πξνζθπλήζσκελ εὐιαβῶο, ηήλ ζεπηήλ εἰθόλα, ηνῦ Σσηῆξνο 

ηήλ ζαπκαζηήλ, ηνῦ ηε ζαξθσζέληνο, θαί κεηακνξθσζέληνο, ἐμ ἦο 

ἡκῖλ ἐθβιύδεη, ράξηηνο λάκαηα. 

Φαίδξπλνλ θαηάιακςνλ ηνύο πηζηῶο, ηηκῶληαο ζνπ Λόγε, 

Μεηακόξθσζηλ ηήλ θαηδξάλ, θαί ῥῦζαη θηλδύλσλ, θαί πάζεο ἄιιεο 

βιάβεο, ηῶλ δνθεξῶλ πλεπκάησλ, ὡο Παληνδύλακνο. 
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Γεῦηε νἱ ἐλ λόζνηο παληνδαπαῖο, θαί νἱ ἐλ θηλδύλνηο, ζπλερόκελνη 

ραιεπνῖο, δξάκσκελ πξνζύκσο, ἐλ ηνῦην ηῷ ηεκέλεη, Φξηζηνῦ 

Μεηακνξθώζεσο, θαί ζσζείεκελ. 

Τῆο Μεηακνξθώζεσο ὁ Ναόο, ἀεί βξύεη πᾶζηλ, ῥῶζηλ ζώκαηνο θαί 

ςπρῆο, δαίκνλαο ἐιαύλεη, θαί θσηίδεη ηάο θξέλαο, ηῶλ θόβῳ 

πξνζηόλησλ αὑηῷ ἐθ πίζηεσο. 

Φάξηο λῦλ κεγίζηε παξά Θενῦ, ἐθ ηνῦ Οἴθνπ ηνύηνπ, ηνῦ Σσηῆξνο 

ἡκῶλ Φξηζηνῦ, δέδνηαη ηνῖο πόζῳ, αὑηῷ λῦλ πξνζθπλνῦζη, 

πιεξνῦζα ηάο αἰηήζεηο, θαί πόλνπο παύνπζα. 

Φώηηζνλ θαξδίαο πάλησλ πηζηῶλ, ιάκςνλ ζείαλ ράξηλ, 

κεηακόξθσζνλ Ἰεζνῦ, ζή Μεηακνξθώζεη, ἡκᾶο ηά πιάζκαηα ζνπ, 

εἰο ζνπ ηό θαη’ εἰθόλα, θαί θαζ’ ὁκνίσζηλ. 

Ὕςσζνλ ηό θέξαο Φξηζηηαλῶλ, βξάβεπζνλ εἰξήλελ, θθιεζίαο 

ζνπ Ἰεζνῦ, θεῖζαη ηνῦ ιανῦ ζνπ, Μεηξόο ζνπ κεζηηείαο, ηῶλ ζείσλ 

Πξνθεηῶλ ζνπ, θαί Ἀπνζηόισλ ζνπ. 

Φαίξεη Παληνθξάηνξνο ἢ Μνλή, ἔρνπζα ἕλ θόιπνηο, ηὴλ Δἰθόλα Σνπ 

ηὴλ ζεπηήλ, ἥηηο Θενηόθε, Γεξόληηζζα θαιεῖηαη, θαὶ βξύεη 

εὐθξνζύλελ, θαὶ ἀγαιιίαζηλ. 

Τνῦο ἀζπαδνκέλνπο ηὴλ Σὴλ Αγλή, πάλζεπηνλ Δἰθόλα, 

Παληνθξάηνξνο, ἔλ Μνλῇ, ηεζεζαπξηζκέλελ ηνῦ Ὄξνπο ηνῦ 

“Αγίνπ, θπιάηηνηο ἀπεηξάζηνπο, ζεία Γεξόληηζζα. 

Βιέπνληεο Δἰθόλα Σνπ ηὴλ ζεπηῆλ, πάλαγλε Παξζέλε Σνὶ 

Γεξόληηζζα θνηηεηαί, Μεηακνξθσζέληα ἐλ ὄξεη Θαβσξίῳ, Φξηζηὸλ 

δνμνινγνῦκελ, ηὸλ Παληνθξάηνξα. 

Φαίξεηε Παηέξεο ζενεηδεῖο, ππξζνὶ θσηνθόξνη, Παληνθξάηνξνο ηῆο 

Μνλῆο, θαὶ πάγθαξπα δέλὃξα, δσῆο ηῆο καθαξίαο, θαὶ πξὸο Φξηζηὸλ 

κεζῖηαη, νἱ ἑηνηκόηαηνη. 

Φαίξνηο Μπξνβιύηα Πάηεξ Σνθέ, Θεόθηιε Μάθαξ, ηῶλ ζίσλ ἣ 

θαιινλή, Εηρλαίσλ ηὸ θιένο, Ἄζσ ἣ εὐσδία, ἡκῶλ δὲ ηῶλ Σῶλ 

δνύισλ, πξέζβπο ζεξκόηαηνο. 



[73] 

 

Ἂζηξνλ ἀλαηέηαιθελ θαεηλόλ, ἐθ ηῆο Καππαδνθίαο ὁ πνιύαζινο 

ηνῦ Φξηζηνῦ, Μάξηπο θαὶ θσηίδεη πηζηῶλ ἅπαλ ηὸ πιῆζνο, Γεώξγηνο 

ὁ Μέγαο ὃλ λῦλ γεξαίξνκελ. 

Ἲρλεζηλ ἑπόκελνο ἀθιηλῶο, Τξύθσλ ἀζινθόξε, ηνῦ γλσζζέληνο ἐπὶ 

ηῆο γῆο, ηῶλ Αὐηνῦ ραξίησλ, δνρεῖνλ ἀλεδείρζεο, θαὶ ἱεξνῖο ἀγῶζη, 

Μάξηπο δηέπξεςαο. 

Μάξηπο ἀθαηάπιεθηνο θαὶ ζηεξξόο, πέισλ ηῇ ηδέα, Φξηζηνθόξε θαὶ 

ηῷ λνΐ, ηῶλ ἀληηθεηκέλσλ, θαηέπιεμαο ηὰ ζηίθε, ἀζιήζαο ὑπὲξ 

θύζηλ, πόζῳ ηνῦ Κηίζηνπ ζνπ. 

Πάζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί….. 

Σὸ Σξηζάγηνλ… 

                            Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο βαξύο. 

Μεηεκνξθώζεο ἐλ ηῷ Ὄξεη, Φξηζηέ ὁ Θεόο, δείμαο ηνῖο Μαζεηαῖο 

ζνπ ηήλ δόμαλ ζνπ, θαζώο ἠδύλαλην. Λάκςνλ θαί ἡκῖλ ηνῖο 

ἁκαξησινῖο, ηό θώο ζνπ ηό ἀΐδηνλ, πξεζβείαηο ηῆο Θενηόθνπ, 

Φσηνδόηα, δόμα ζνη. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

                        Ἦρνο β΄. Ὅηε ἔθ ηνῦ μύινπ… 
Γεὔηε, κεηὰ θόβνπ θαὶ ραξᾶο, θαὶ κεηὰ πνιιῆο εὐιαβείαο, 

θαηαζπαζώκεζεα, Δἰθόλα ηὴλ πάληηκνλ, θαὶ ραξηηόβξπηνλ, ηὴλ ηῆο 

Μεηακνξθώζεὡο, Φξηζηνῦ ηνῦ Σσηῆξνο, ράξηηαο ηὴλ βξύνπζαλ, 

ηνῖο πξνζθπλνῦζηλ αὐηῇ· ἥλπεξ, πξνζπηπζζόκελνη πόζῳ, ράξηλ 

ἀξπζόκεζα πάληεο, ηὸλ Σσηῆξα Κύνηνλ δνμάδνληεο. 

Γέζπνηλα, πξόζδεμαη ηάο….Τήλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ ….  

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

’Ἀκήλ. 
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