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13 Απγνύζηνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἀγίνπ                            

ΤΥΦΨΝΟΣ ηνῦ Εαληόλζθ, Ἀλη. Μάξθνπ 
 

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. Δἶηα ηά  παξόληα  Τξνπάξηα.  

Ἦρνο  δ΄. Ὁ  ὑςσζείο  ἐλ  ηῷ  Σηαπξῷ. 

Τῷ ηνῦ Κπξίνπ Ἀξρηεξεῖ εὐεκόιπῳ,* ηῷ δηά ιόγνπ θεξύμαληη 

ιόγνλ,* Λόγνπ ηνῦ κόλνπ ὑπάξρνληνο Φξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ,* ἅπαληεο 

βνήζσκελ* νἱ πηζηνί κεηά πόζνπ,* ραίξνηο Τύρσλ Ἅγηε,* Ἀξρηεξέσλ  

ἀθξόηεο,* ἡκᾶο κή παύῃο ἐθδηδάζθσλ ἀλπκλεῖλ* θαί ἀλαπέκπεηλ* 

Κπξίῳ ηήλ αἴλεζηλ. 

Γόμα. Καί  λῦλ. Θενηνθίνλ. Ὅκνηνλ. 

Τῇ  Θενηόθῳ  ὡο  κεηξί  ἐθβνῶκελ,* νἱ  ηπξαλλνύκελνη  

ἐρζξνῦ  δπλαζηείᾳ,* ηῇ ζετθῇ  Σνπ  ζθέπαζνλ  ἀγάπῃ  ἡκᾶο·* 

ζπεῦζνλ, Κόξε, ῥύζαζζαη*  ηῶλ  ηνῦ  Βειίαξ  παγίδσλ,* ὁκνῦ 

παλζέπηῳ Τύρσλη,* θαί  ηῆο δαηκόλσλ  καλίαο·* νὗηνο νὐ παύεη γάξ 

αἰηεῖζζαη ὑπέξ ἡκῶλ,* ηῆ Σῇ πξεζβείᾳ,* Κπξίνπ ηό ἔιενο. 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο.  

Ὁ Καλώλ ηνῦ Ἁγίνπ, δνμαζηηθόο ἅκα ηε θαί ἱθεηεπηηθόο, νὗ ἡ 

ἀθξνζηηρίο ἐλ ηνῖο Θενηνθίνηο· ΑΝΤΩΝΙΟΥ. 

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

Φάξηζαί κνη ιόγνλ, Τξηάο ζεπηή,* ιηηαῖο ηνῦ ἁγίνπ* 

Λεηηνπξγνῦ Σνπ θαί  θσηηζκόλ,* ὅπσο δπλεζῶ ηνῦ ἀλπκλῆζαη,* ηὰ 

θαη’ ἐρζξνῦ ἐθείλνπ ἔλδνμα ηξόπαηα. 

Ἀγάπεο ηόλ ἔκπιενλ, ἀδειθνί,* ὑκλήζσκελ ὕκλνηο* 

ζεαξέζηνηο θαί ηήλ αὐηνῦ* ηηκήζσκελ κλήκελ ζεαξέζησο,* ὡο 

ζεαξέζησο ἐλ θόζκῳ βηώζαληνο. 
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Ἴνλ εὐσδέζηαηνλ ηνῦ Σηαπξνῦ,* θξῖλνλ ἐθβιαζηῆζαλ* ἐλ ηῆο 

Ῥσζίαο ἁγίᾳ γῇ,* ῥόδνλ εὐσδέζηαηνλ, Πάηεξ,* ηῇ Ἐθθιεζίᾳ 

ἐδείρζεο, παλόιβηε. 

Θενηνθίνλ. 

Ἄλαζζα Κόξε, ὑπεξθπῶο,* ηέηνθαο ηόλ Λόγνλ* ὁκννύζηνλ 

ηῷ Παηξί* θαὶ Πλεύκαηη ἅκα· δηὸ πάληεο,* ὡο Θενηόθνλ ἀεὶ 

καθαξίδνκελ. 

ᾨδή  γ΄.  Οὐξαλίαο  ἁςίδνο. 

Ἱθεηεύνκελ, Πάηεξ,* ἡκῶλ  ηά πάζε  θαί  ηξαύκαηα,* ζπεῦζνλ  

ζαῖο ἁγίαηο πξεζβείαηο,* ηαρέσο  ἴαζαη·* ἵλ᾿ εὐθεκῶκελ  ζε,* 

Ἀξρηεξέσλ  ηό  θιένο,* Τύρσλ  πνιπζαύκαζηε,* Εαληόλζθ ηό 

θαύρεκα. 

Ἐκπαζείαο ληθήζαο* ηνύο ινγηζκνύο, Ἅγηε,* πξάνο θαὶ 

ἀθέξαηνο ὤθζεο* θαὶ πιήξεο ράξηηνο,* παηδεύσλ ηέθλα ζνπ* πξὸο 

ἐπηδόζεηο ἁγίαο* θαί παξακπζῶλ αὐηά,* ὦ Τύρσλ, πάληνηε. 

Ὡξαΐζαο ἀγῶζη* ηῶλ ἀξεηῶλ ἄξνπξαλ,* Πάηεξ, ηῆο θαξδίαο 

ζνπ, ζηάρπλ* πνιύρνπλ ἤλεγθαο,* Τύρσλ παλόιβηε,* δη’ νὗ ἡκῶλ 

δηαηξέθεηο* ηὰο ςπρὰο, ἐλ ράξηηη* ηνῦ ζείνπ Πλεύκαηνο. 

Θενηνθίνλ. 

Νεῦζνλ, Κπξία Παξζέλε,* ἡ  ηόλ Κύξηνλ ηέμαζα,* ζπεῦζνλ 

λῦλ  θαί  ιύηξσζαη  πάληαο*  ἀπό  θηλδύλσλ θαί  ζιίςεσλ·* ζύλ  ζνί  

δέ  θέξνκελ,* πξόο  Κύξηνλ  πξεζβείαλ,* Τύρσλα ηόλ ἔλδνμνλ,* 

Εαληόλζθ ηό θαύρεκα. 

Γηάζσζνλ* ηνῦ Ἱεξάξρνπ πξεζβείαηο Παληειεῆκνλ,* ὅηη  

πάληεο  θαηόπηλ  Σνπ  αὐηῷ  θαηαθεύγνκελ,* ὡο  ἔρνληη*  ηήλ  πξόο  

Σέ  παξξεζίαλ. 

Ἐπίβιεςνλ* ἐπηθακπηόκελνο Θενηόθνπ* θαί Τύρσλνο ηαῖο  

ιηηαῖο  Οἰθηῖξκνλ,* ἐθ’ ἡκᾶο  ηνύο  ἀζζελεῖο*  θαί  ιύηξσζαη  ηόλ  

ιαόλ  Σνπ.  
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Τά  ἄλσ  δεηῶλ. 

Τύρσλνο  ηῇ  πξεζβείᾳ  λῦλ  πξνζπίπηνκελ,* νἱ  ἐλ  πόλνηο  

ςπρῆο*  θαί  ζιίςεζη  ὑπάξρνληεο*  θαί  δη’ αὐηνῦ  αἰηνύκεζα*  ηό  

ηνῦ  Κπξίνπ ἄκεηξνλ  ἔιενο*  θαί  ηήλ  ηαρεῖαλ  Τνύηνπ  

ζπλδξνκήλ*  θαί  ηήλ  βεβαίαλ  Αὐηνῦ  ἀληίιεςηλ. 

Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Τύρσλ ζεῖε ἐπάθνπζνλ,* ιύηξσζαη θηλδύλσλ ηνὺο ζὲ 

γεξαίξνληαο* θαὶ ηηκῶληάο ζνπ ηό ιείςαλνλ,* ὅ ἡκῖλ ἐιέεη ζνπ 

δεδώξεηαη. 

Ἱθεηεύνκελ ἔλδνμε,* ηὴλ λελεθξσκέλελ ςπρὴλ ἡκῶλ θαί 

ὄδνπζαλ,* ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ ἀλάζηεζνλ,* ἐξαζηά Κπξίνπ 

παλζεβάζκηε. 

Βαξπλζέληαο ηνῖο πάζεζη,* ὡο ἔρσλ παξξεζίαλ, Πάηεξ 

ἱθέηεπε,* ηνῖο ὑκλνῦζί ζε δσξήζαζζαη,* ηῶλ πιεκκειεκάησλ ηὴλ 

ζπγρώξεζηλ. 

Θενηνθίνλ. 

Τῆο Μεηξόο Σνπ δεήζεζη,* Τύρσλνο ὁκνῦ ηε Κύξηε 

δώξεζαη,* ηνῖο ἱθέηαηο Σνπ ηὴλ ἄθεζηλ,* ηῶλ πιεκκειεκάησλ, 

πεξάγαζε. 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ  ἡκᾶο. 

Ἆξνλ ἀθ’ ἡκῶλ* ἁκαξηίαο ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ* ηόλ βαξύηαηνλ 

δπγόλ  θαί ηῆο θζνξᾶο* ηνύο ἱθέηαο ζνπ ἀπάιιαμνλ, ρξπζόζηνκε. 

Σῶζνλ ηάο ςπράο* ηῶλ ζπεπδόλησλ ηῷ ιεηςάλῳ ζνπ* 

θηιαξγπξίαο ἐμαηξνύκελνο ἡκᾶο,* Τύρσλ Παηήξ ἡκῶλ ζενπόζεηε. 

Σῶζνλ ηνύο πηζηῶο* ηῷ ιεηςάλῳ ζνπ πξνζηξέρνληαο,* Τύρσλ 

Πάηεξ, θαί αἰηνπκέλνπο παξά ζνῦ* ἀζζελείαο ἐμ ἁπάζεο λῦλ ηήλ 

ἴαζηλ. 

Θενηνθίνλ. 
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Ὡξάτζόλ κε, Ἁγλή,* ηαῖο ἀθηῖζη ηνῦ πξνζώπνπ Σνπ,* ηὸ 

θαζαξὸλ Φξηζηνῦ παιάηηνλ* θαὶ θαζνξᾶλ κε ηῆο κνξθῆο Αὐηνῦ 

ἀμίσζνλ. 

ᾨδή  ζη΄. Τήλ  δέεζηλ  ἐθρεῶ. 

Μλεκόλεπζνλ* πάλησλ  ἡκῶλ  Ἀξρηζύηα,* ηῇ  νὐξαλίῳ  

ἱζηάκελνο  Τξαπέδῃ,*  κέζνλ  ρνξνῦ  Ἱεξαξρῶλ  θαί  Παηέξσλ,*  

ηνῖο  ηῷ  Κπξίῳ  ηόλ  αἶλνλ  πξνζθέξνπζη·* πξέζβπλ  γάξ  ζέ πξόο 

Αὐηόλ* ἐπηγξαθόκεζα   Πάηεξ ρξπζόζηνκε.  

Τόλ ἄξαληα* ηήλ ἁκαξηίαλ ηνῦ θόζκνπ* θαί ἐλ Κξαλίῳ 

θαηαξγήζαληα ηαύηελ,* ἀπό παηδόο ἀγαπήζαο, ὦ Τύρσλ,* Εαληόλζθ 

ηήλ Μάλδξαλ ηήλ ζείαλ θαηῲθεζαο,* ἐλ ᾗ ἐθαζήξαο ζήλ ςπρήλ,* εἰο 

ηήλ ἀγάπελ Αὐηνῦ ἐζηεξεώζσ.   

Ἀλάζηεζη* ἀλεβόαο, ὦ Τύρσλ,* πξόο ηνύο εἰο ζέ 

πξνζεξρνκέλνπο θαί ἔξγνηο* ηῆο κεηαλνίαο, Φξηζηῷ ηῷ Κπξίῳ,* 

εὐαξεζηῆζαη ζπεύζαηε ιέγνληεο·* ἱιάζζεηη ἡκῖλ, Σσηήξ,* ὁ ἐθ 

Παξζέλνπ ηερζείο, πεξάγαζε. 

Θενηνθίνλ. 

Νελίθεκαη,* ὑπό παζῶλ ηῶλ ηνῦ βίνπ* ηῶλ ἀθαζάξησλ, ἅ  

κνιύλνπζη, Μῆηεξ,* ηήλ  ἐλ  ἐκνί  ηνῦ  Κπξίνπ  εἰθόλα·* 

παξεγνξίαο πεγή παξεγόξεζνλ,* ηόλ δάθξπζη θαί ζηελαγκνῖο* 

θαηαηξπρόκελνλ,  Κόξε Παλύκλεηε. 

Γηάζσζνλ* ηνῦ  Ἱεξάξρνπ  πξεζβείαηο Παληειεῆκνλ,* ὅηη  

πάληεο  θαηόπηλ  Σνῦ  αὐηῷ  θαηαθεύγνκελ,* ὡο  ἔρνληα*  ηήλ  πξόο  

Σέ  παξξεζίαλ.  

Ἄρξαληε,* ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο,* ἐπ’ 

ἐζράησλ ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ,* ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ 

παξξεζίαλ. 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο δ΄.  Τῇ Ὑπεξκάρῳ. 

Βνξνλέδ ηῷ Ἐπηζθόπῳ πξνζθνκίδνληεο* κύξα δόμεο θαί 

αἰλέζεσο, πξνζείπσκελ* ηνύηῳ ιόγνλ ἐθ ςπρῆο,* ῥήκαηα 

εὐινγίαο,* εὐινγνῦληεο Ἰεζνῦλ ηόλ  ἀλαδείμαληα,* θνηλσλόλ Αὐηνῦ 
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ηῆο δόμεο θαί ρξεζηόηεηνο·* δηό βνῶκελ αὐηῷ·* ραίξνηο Τύρσλ 

Παηήξ ἡκῶλ. 

Πξνθείκελνλ. Τὸ ζηόμα μοσ λαλήζει ζοθίαν καὶ ἡ μελέηη ηῆς 

καρδίας μοσ ζύνεζιν.Ση. Ἀκούζαηε ηαῦηα πάνηα ηὰ ἔθνη, ἐνωηίζαζθε 

πάνηες οἱ καηοικοῦνηες ηὴν οἰκοσμένην. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 1-9). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο πξὸο ηνὺο ἐιειπζόηαο πξὸο αὐηὸλ Ἰνπδαίνπο· 

ἀκήλ, ἀκὴλ ιέγσ ὑκῖλ, ὁ κὴ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηῆο ζύξαο εἰο ηὴλ 

αὐιὴλ ηῶλ πξνβάησλ, ἀιιὰ ἀλαβαίλσλ ἀιιαρόζελ, ἐθεῖλνο θιέπηεο 

ἐζηὶλ θαὶ ιῃζηήο· ὁ δὲ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηῆο ζύξαο πνηκήλ ἐζηηλ ηῶλ 

πξνβάησλ. Τνύηῳ ὁ ζπξσξὸο ἀλνίγεη θαὶ ηὰ πξόβαηα ηῆο θσλῆο 

αὐηνῦ ἀθνύεη θαὶ ηὰ ἴδηα πξόβαηα θσλεῖ θαη’ ὄλνκα θαὶ ἐμάγεη 

αὐηά. Ὅηαλ ηὰ ἴδηα πάληα ἐθβάιῃ, ἔκπξνζζελ αὐηῶλ πνξεύεηαη θαὶ 

ηὰ πξόβαηα αὐηῷ ἀθνινπζεῖ, ὅηη νἴδαζηλ ηὴλ θσλὴλ αὐηνῦ· 

ἀιινηξίῳ δὲ νὐ κὴ ἀθνινπζήζνπζηλ, ἀιιὰ θεύμνληαη ἀπ᾽ αὐηνῦ, ὅηη 

νὐθ νἴδαζηλ ηῶλ ἀιινηξίσλ ηὴλ θσλήλ. Ταύηελ ηὴλ παξνηκίαλ εἶπελ 

αὐηνῖο ὁ ᾽Ιεζνῦο· ἐθεῖλνη δὲ νὐθ ἔγλσζαλ ηίλα ἦλ ἃ ἐιάιεη αὐηνῖο. 

Δἶπελ νὖλ πάιηλ ὁ ᾽Ιεζνῦο· ἀκὴλ, ἀκὴλ ιέγσ ὑκῖλ, ὅηη ἐγώ εἰκη ἡ 

ζύξα ηῶλ πξνβάησλ. Πάληεο ὅζνη ἦιζνλ πξὸ ἐκνῦ θιέπηαη εἰζὶλ θαὶ 

ιῃζηαί· ἀιι’ νὐθ ἤθνπζαλ αὐηῶλ ηὰ πξόβαηα. Ἐγώ εἰκη ἡ ζύξα· δη᾽ 

ἐκνῦ ἐάλ ηηο εἰζέιζῃ ζσζήζεηαη θαὶ εἰζειεύζεηαη θαὶ ἐμειεύζεηαη 

θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη. 

Γόμα. Ταῖο  ηνῦ  Ἱεξάξρνπ…   

Καί  λῦλ. Ταῖο  ηῆο  Θενηόθνπ…    

Ἰδηόκεινλ. Ἦρνο πι. β΄. Ση. Ἐλέηζόν με, ὁ Θεός... 

Γεῦηε νἱ πηζηνί,* ηὸλ ὡξατζκέλνλ ἐλ θάιιεζη* ηῆο θαιινπνηνῦ 

ἀζθήζεσο* Τύρσλα εὐθεκήζσκελ.* Οὗηνο γάξ ὡο ιακπξὸο ἀζηὴξ* 

ἀλέηεηιελ ἐλ ηῷ ηῆο Ἐθθιεζίαο ζηεξεώκαηη* θαὶ ζείνηο ἀγῶζη 

ἀθζαξζίαλ πξνζεθηήζαην·* θαὶ λῦλ αὐιίδεη ἐλ νὐξαλῷ,* ηνῖο ἄλσ 

γεζόκελνο ρνξείαηο ηῶλ Ἁγίσλ,* κεζ’ ὧλ πξεζβεύεη ὑπὲξ ηῶλ ςπρῶλ 

ἡκῶλ. 
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ᾨδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ῥῦζαη ἀπό θηλδύλσλ* ηῶλ λῦλ ἐπεξρνκέλσλ, ἐθ’ ἡκᾶο ηνύο 

ἀληάησο λνζήζαληαο· Εαληόλζθ Μνλῆο ηό θιένο,Βνξνλέδ πνιηνῦρε, 

πάλησλ ἡκῶλ πξόο Φξηζηόλ ὁ ζεξκόηαηνο ἐλ παξξεζίᾳ πξεζβεπηήο, 

ὁ θηιαδέιθσο δεόκελνο πάληνηε.  

Ὅισο ἡγηαζκέλνο, ὅισο θεθαζαξκέλνο,* ὅισο νὐξάληνο 

ὤθζεο, θἄλ ἄλζξσπνο,* ἀγγειηθῶλ ηαγκάησλ* ηήλ βηνηήλ δειώζαο* 

θαί ἀζθήζεη βίνπ ηαύηεο ηεηύρεθαο* θαί γέγνλαο ηνῖο ἐλ ηῇ γῇ* 

ζείσλ Ἀγγέισλ ηό ἔκςπρνλ ἔθηππνλ. 

πό Σηαπξνῦ ηήλ ζθέπελ* ηήξεζνλ ζνύο ἱθέηαο,* ηνύο 

πξνζηόληαο ἐλ πίζηεη ζόλ ιείςαλνλ·* ηήλ δύλακηλ γάξ ἔρεηο,* ὡο 

ἔρσλ παξξεζίαλ* πξόο ηόλ Γεζπόηελ ηῶλ ὅισλ θαί Κύξηνλ,* ηόλ ἐλ 

Κξαλίῳ  θαί Σηαπξῷ* ηήλ ἁκαξηίαλ ἡκῶλ θαηαξγήζαληα. 

Θενηνθίνλ. 

Ἴαζηλ δώξεζαί κνη,* ὡο θαί παξεγνξίαλ,* ηῶλ 

πξνζηξερόλησλ Σνη πίζηεη  ἡ πξόκαρνο·* Σνί  γάξ  πξνζπίπησ, 

Κόξε,* ηῇ  Σῇ  ἐπηζηαζίᾳ*  θαί  γεζνζύλσο  θξαπγάδσ Σνη·* κή 

ἐπηιάζνπ Σνῦ ιανῦ,* ὅο ἀλαθξάδεη ἐκπόλσο, Σύ πξόθζαζνλ. 

ᾨδή ε΄. Τόλ Βαζηιέα. 

Τείρηζνλ, Πάηεξ,* ηαῖο πξόο Θεόλ ζαῖο πξεζβείαηο,* ἡκῶλ ηόλ 

βίνλ, ηῶλ ζνῦ ἐπηδενκέλσλ,* ὁδεγῶλ πξόο ἄλσ* ηάο ηνῦ λνόο 

θηλήζεηο. 

Ὅζνη  ἐλ  πίζηεη*  εἰιηθξηλεῖ  πξνζηνῦζη,* ηῇ  ζήθῃ  ηνῦ  

ζεπηνῦ θαί ζείνπ  ζνπ ιεηςάλνπ,* ςπρῶλ  ηε  θαί  ζσκάησλ*  

ιακβάλνπζη  ηήλ  ῥῶζηλ. 

Ῥσζίαο  κέγαο  δηδάζθαινο ἐδείρζεο, ιόγνηο  ἱεξνῖο  θαί  

δηδαραῖο ζνπ, Τύρσλ, δηό  ἡκῶλ  πξνζηάηεο  θαί  βνεζόο  λῦλ  

πέιεηο.  

Θενηνθίνλ. 

Ὅξκεζνλ πάληαο,* Παξεγνξήηηζζα Κόξε,* παξεγνξίᾳ ηῇ Σῇ 

ἐλ νὐξαλίῳ ὅξκῳ* γαιήλεο δηαξθνῦο,* πξεζβείαηο πξόο Υἱόλ Σνπ. 
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ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἔπηδε εἰο  πησρείαλ ηνῦ  ηαῦηα  ζηηρνπξγνῦληνο*  θαί  ζαῖο  

πξεζβείαηο πξόο Κύξηνλ, Ἅγηε, ἐκπινύηηζνλ  ἐκήλ  ςπρήλ,* ηῶλ  

δσξεῶλ  θαί  ραξίησλ  ηνῦ  Πλεύκαηνο. 

Δὐραῖο  ζνπ  ηάο  ζεηξάο  κνπ*  ηῶλ  πηαηζκάησλ  ιῦζνλ* θαί  

ηό  ρεηξόγξαθνλ, Πάηεξ, δηάξξεμνλ* ηῆο  ἁκαξηίαο, ηνῦ  ηήλ  ζήλ* 

ἁγίαλ  κλήκελ  εὐκόιπσο  θεξύηηνληνο. 

Ὁδόλ  ηῆο  κεηαλνίαο ἀμίσζνλ  βαδίζαη ηνῦ Ἀζώηνπ ἑπόκελνο 

ἴρλεζη, ὡο θαί ηῆο Πόξλεο θαί δαθξύσλ ηαῖο ῥναῖο* ςπρήλ θαζᾶξαη 

πξεζβείαηο ζνπ δώξεζαη. 

Θενηνθίνλ. 

πέξ ηῶλ Σέ ὑκλνύλησλ κή παύῃ, Θενηόθε, ηνῦ ἱθεηεύεηλ 

ἐιένπο ηόλ Πξύηαλελ, Υἱόλ γιπθύλ Σνπ Ἰεζνῦλ ηνῦ ἐιεῆζαη θαί 

ζῶζαη ηνύο δνύινπο Σνπ. 

Ἄμηόλ  ἐζηηλ  ὡο  ἀιεζῶο,* καθαξίδεηλ  Σε  ηήλ  Θενηόθνλ,* 

ηήλ  ἀεηκαθάξηζηνλ  θαί  παλακώκεηνλ*  θαί  κεηέξα  ηνῦ  Θενῦ  

ἡκῶλ.*  Τήλ  ηηκησηέξαλ ηῶλ  Φεξνπβείκ*  θαί  ἐλδνμνηέξαλ*  

ἀζπγθξίησο  ηῶλ  Σεξαθείκ,* ηήλ  ἀδηαθζόξσο*  Θεόλ  Λόγνλ  

ηεθνῦζαλ,* ηήλ  ὄλησο  Θενηόθνλ*  Σέ  κεγαιύλνκελ.  

Μεγαιπλάξηα. 

Φαίξνηο, πελνκέλσλ ὁ θξνληηζηήο, ὁ ηνῦ Παξαθιήηνπ 

δηαιάκςαο ζείῳ θσηί· ραίξνηο, ὁ Ῥσζίαο γόλνο θαί Ννβνγξάδαο, ἅο 

πεξηζθέπεηο, Πάηεξ, πηέξπμη ράξηηνο. 

Φαίξνηο, ὁ δεμάκελνο ηῇ ςπρῇ, θῶο ηνῦ Παξαθιήηνπ ηό 

θσηίδνλ θαί ὁδεγνῦλ· ραίξνηο, ὁ δηδάζθσλ  θαί κεηά ιῆμηλ, Τύρσλ, 

ἀιήζεηαλ Κπξίνπ ηνῖο ζείνηο ιόγνηο Σνπ. 

Φαίξνηο ἡζπρίαο ὁ ἐξαζηήο Εαληόλζθ ηῆο ἐξήκνπ ἐλ ἡζπρίᾳ ὁ 

νἰθηζηήο· ραίξνηο ὁ ἀγάπῃ πιεζίνλ ηεηξσκέλνο, δη’  ἥλ ηήλ ἡζπρίαλ 

ηῷ ιόγῳ ἥλσζαο.   
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Γέρνπ ἱθεηήξηνλ λῦλ ᾠδήλ, ἔπηδε ἐπί πόλνλ θαί ἐπί ἄιγνο ἐκῆο 

ςπρῆο θαί ῥύνπ ηῆο γεέλλεο θαί δεηλνηάηνπ ἐξέβνπο  θσηίδσλ ζαῖο 

ἀθηῖζη* ηόλ ζέ ὑκλήζαληα. 

Πᾶζαη  ηῶλ  Ἀγγέισλ  αἱ  ζηξαηηαί, Πξόδξνκε  Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ  ἡ  δσδεθάο, νἱ  Ἅγηνη  Πάληεο κεηά  ηῆο  Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε  πξεζβείαλ  εἰο  ηό  ζσζῆλαη  ἡκᾶο. 

Τό  Τξηζάγηνλ  θαί  ηά  Τξνπάξηα  ηαῦηα. Ἦρνο  πι. β΄. 

Ἐιέεζνλ  ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ  ἡκᾶο, πάζεο  γάξ  ἀπνινγίαο  

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ  Σνη  ηήλ  ἱθεζίαλ, ὡο  Γεζπόηῃ, νἱ  ἁκαξησινί  

πξνζθέξνκελ,ἐιέεζνλ  ἡκᾶο.  

Γόμα.Κύξηε  ἐιέεζνλ  ἡκᾶο,* ἐπί  Σνί  γάξ  πεπνίζακελ.* Μή  

ὀξγηζζῇο  ἡκῖλ  ζθόδξα,* κεδέ  κλεζζῇο  ηῶλ  ἀλνκηῶλ  ἡκῶλ.* 

Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ  θαί  λῦλ  ὡο  εὔζπιαρλνο*  θαί  ιύηξσζαη  ἡκᾶο ἐθ  

ηῶλ  ἐρζξῶλ  ἡκῶλ.* Σύ  γάξ  εἶ  Θεόο  ἡκῶλ  θαί  ἡκεῖο  ιαόο  

Σνπ,* πάληεο  ἔξγα  ρεηξῶλ  Σνπ*  θαί  ηό  ὄλνκά  Σνπ  

ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί  λῦλ.Τῆο  εὐζπιαρλίαο  ηήλ  πύιελ  ἄλνημνλ  ἡκῖλ,* 

εὐινγεκέλε  Θενηόθε,* ἐιπίδνληεο  εἰο  Σέ  κή  ἀζηνρήζσκελ,* 

ῥπζζείεκελ  δηά  Σνῦ  ηῶλ  πεξηζηάζεσλ·* Σύ  γάξ  ἡ  ζσηεξία  ηνῦ  

γέλνπο  ηῶλ  Φξηζηηαλῶλ. 

Ἦρνο β΄. Ὅηε  ἐθ  ηνῦ  μύινπ. 

Πάληαο  ηνύο  πξνζθεύγνληαο  πηζηῶο, ἐλ ηῷ ζῷ λαῷ θαί ηῇ 

ζήθῃ, Τύρσλ ζεόζηεπηε, ῥύνπ  πάζεο  ζιίςεσο  θαί  πεξηζηάζεσο· 

ηῶλ  παζῶλ  δέ  δηάιπζνλ  ηόλ  ζάινλ πηαηόλησλ, ἅπαζη  πξνρέσλ 

λῦλ  ράξηλ  ζσηήξηνλ· Σύ  γάξ  ηῆο Ῥσζίαο ὑπάξρεηο θαί Εαληόλζθ 

Πνηκήλ θαί πξνζηάηεο πάλησλ δέ πηζηῶλ ζεπηόλ ἐληξύθεκα. 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ θαί 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπό πάζεο ἀλάγθεο θαη ζιίςεσο. 

Τήλ  πᾶζαλ  ἐιπίδα  κνπ, εἰο  Σέ  ἀλαηίζεκη,* Μῆηεξ  ηνῦ  

Θενῦ, θύιαμόλ  κε  ὑπό  ηήλ  ζθέπελ  Σνπ. 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 


	13 Αυγούστου Παρακλητικός Κανών Ἀγίου                            ΤΥΧΩΝΟΣ τοῦ Ζαντόνσκ, Ἀντ. Μάρκου



