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5 Σεπηεκβξίνπ Παξάθιεζε Ἁγίνπ Πξνθήηνπ 

Ζαραξίνπ 
 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ 

ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 
Ψαικόο ξκβ΄ 142 Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ…. 

 

Καὶ εὐζὺο  

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ(ηεηξαθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 
 

Ἦρνο δ’. Ὁ ὑςσζείο. 

Τὸκ Ἀνπζενέα ημῦ Θεμῦ ημῦ Ὑρίζημο, ηὸκ ηὴκ Πανεέκμκ ηαὶ 

Ἁβκὴκ Θεμηόημκ, εἰξ ηὰ Ἅβζα ηῶκ Ἁβίςκ εἰζάβςκ, πόεῳ 

εὐθδιήζςιεκ, ηαὶ αμήζςιεκ πάκηεξ· Εαπανία ἔκδμλε, ὁ παηὴν ημῦ 

Πνμδνόιμο, πνέζαεοε δεόιεεα ηοπεῖκ, εείμο θςηζζιμῦ ηαὶ πάκηςκ 

πηαζζιάηςκ εείακ ἄθεζζκ. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκελ πνηὲ Θενηόθε... 

 

Εἶηα ὁ Ν’ Ψαικὸο Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, … 

 

. 

                              ᾨδὴ α΄. Ἀλνίμσ ηὸ ζηόκα κνπ. 
Ἀηηῖζζ ημῦ Πκεύιαημξ, ηαῖξ θςημθόνμζξ πνεζαείαζξ ζμο, ηὸκ 

κμῦκ ιμο ηαηαύβαζμκ, ὅπςξ ὑικήζς ζμο, ηὴκ θαιπνόηδηα, ημῦ αίμο 

Εαπανία, ηαὶ ιέθρς ζμζ Ἅβζε, ὕικμκ ἀνιόκζμκ. 

 

Ἰδὼκ ηὸκ Ἀνπάββεθμκ, ἐκ ηῷ Ναῷ ἐθεζηῶηά ζμζ, ηαὶ ημύημο 

δελάιεκμξ, ηὰ εὐαββέθζα, οἱὸκ ηέημηαξ, ἐκ βήναηζ, Πνμθῆηα, Κονίμο 

ηὸκ Πνόδνμιμκ, εείῳ αμοθήιαηζ. 

 

Ναῷ ὡξ εἰζδέδελαζ, πνμζεκεπεεῖζακ ηὴκ ἄιςιμκ, Πανεέκμκ 

ὡδήβδζαξ, Αὐηὴκ εἰξ ηὰ Ἅβζα, ἀβαθθόιεκμξ, ηναθῆκαζ ηῶκ Ἁβίςκ, 

εἰξ εείακ ηαημίηδζζκ ημῦ Πακημηνάημνμξ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ὁ μἶημξ ὁ πάιθςημξ, ημῦ Πμζδημῦ πάζδξ ηηίζεςξ, ὁ ενόκμξ ὁ 

ἔιροπμξ ημῦ Πακημηνάημνμξ, ἀκοικείζες ιμζ, ἡ ιόκδ Θεμηόημξ, 

Χνζζηὸκ βὰν ἐηύδζε, ηόζιμκ ηαζκίγμκηα. 

 

ᾨδὴ γ΄. Τνὺο Σνὺο ὑκλνιόγνπο. 

Νμὸξ ηὰξ ηζκήζεζξ ηαηεοεύκςκ, ζμθῶξ ημῖξ πνμζηάβιαζζ 

Θεμῦ, Ἀνπζενεὺξ εεόθδπημξ, μἷα Πνμθήηδξ ἔκεεμξ, ὦ Εαπανία 

πέθδκαξ, ημῦ Βαζζθέςξ ηῆξ Κηίζεςξ. 

 

Πθήνδξ θςηζζιμῦ ἐπμονακίμο, ὑπάνπςκ ἱένεοζαξ πζζηῶξ, 

Θεῷ ηῷ Πακημηνάημνζ, ηαὶ ηὰξ ἀνπὰξ εἰζδέδελαζ, ηῆξ ημῦ Χνζζημῦ 

θαιπνόηδημξ, ημῦ ζανηςεέκημξ δζ’ ἔθεμξ. 

 

Ῥήιαζζ ημῖξ εείμζξ ημῦ Ἀββέθμο, ἀπείεεζακ δείλαξ ζζςπήκ, 

ἐδέλς ηαὶ ἀκύικδζαξ, θοεέκημξ ζμο ημῦ ζηόιαημξ, Θεὸκ ὅηε ἐκ 

βήναηζ, ἡ ζὴ βοκὴ οἱὸκ ηέημηεκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὀνέςκ ἁπάκηςκ ὑπενάκς, ἐδείπεδξ ηὸ ὄνμξ ημῦ Θεμῦ, ηὸ πῖμκ 

ηαὶ ηαηάζηζμκ, ηαῖξ ἀνεηαῖξ Πακάπνακηε, ὡξ μἱ Πνμθῆηαζ ἔθδζακ, 

εείῳ θαιπόιεκμζ Πκεύιαηζ. 

 

Δζάζςζμκ, ἀπὸ πακημίςκ ηζκδύκςκ ημὺξ δμύθμοξ Ἱενάνπα, 

ημὺξ εἰξ ζὲ ηὴκ ἐθπίδα ἔπμκηαξ, ὡξ ιέβα Κονίμο εενάπςκ. 

 

Ἐπίαθερμκ... 

 

Κνληάθηνλ. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πνμθῆηα πακάβζε, ηαὶ εείε δζάημκε, ηὴκ ικήιδκ ηὴκ ζήκ, ὡξ 

ἄκεμξ εὐςδέζηαημκ, ηζιῶκηεξ ἑμνηάγςιεκ, ηαὶ θαζδνῶξ 

ἀθαθάλςιεκ· ιὴ ἐάζδξ ἡιᾶξ ηαηαπζεῖκ ἐπενὸξ ὁ παιαέαδθμξ. 

 

 

ᾨδὴ δ΄. Τὴλ ἀλεμηρλίαζηνλ. 

Σηόιαηζ δὐθόβδζαξ, ηὸκ Πμζδηήκ, ὅηε Ἐθζζάαεη ἐηηέημηε, ηὸκ 

Ἰςάκκδκ, Εαπανία ἐηαμῶκ· εὐθμβδηὸξ εἶ Κύνζε, ὁ πμζῶκ ηαζκὰ ηαὶ 

πανάδμλα. 
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Ἀνπζενςζύκδξ ηῆξ κμιζηῆξ, ηὴκ ζημθὴκ ηὴκ εείακ ἐκδέδοζαζ, 

ηαὶ ηὰξ εοζίαξ, ηαηὰ κόιμκ ηῷ Θεῷ, πνμζήβαβεξ ιαηάνζε, 

ηεηαπεζκςιέκῳ θνμκήιαηζ. 

 

Δύκαιζκ ἐκ βήναηζ ἀκαθααώκ, ἔηεηεξ οἱὸκ ηὸκ ὑπένηαημκ, 

πάκηςκ Ἁβίςκ, Εαπανία ἱενέ, θοεείζδξ ηῆξ ζηεζνώζεςξ, κεύζεζ 

εεσηῇ ηῆξ εὐκέηζδμξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὤθεδξ ὑπενηένα πάκηςκ ηηζζηῶκ, ὁναηῶκ ὁιμῦ ἀμνάηςκ ηε, 

ὡξ ηεημηοΐα, ηὸκ ηῶκ ὅθςκ Πμζδηήκ, δζὸ ηαιὲ ὑπένηενμκ, δεῖλμκ 

Θεμηόηε ημῦ πείνμκμξ. 

 

Ὠδὴ ε΄. Ἐμέζηε ηὰ ζύκπαληα. 

Σανηὶ ὡξ ἑώναηαξ, ηεπεέκηα ηὸκ Ὑπένεεμκ, Κόνδ Εαπανία ἐλ 

Ἀπνάκημο, ἔβκςξ ημῦ κόιμο ηὸ πέναξ Ἅβζε, ηαὶ ηῆξ δζαεήηδξ ηῆξ 

ηαζκῆξ, ηὰξ ἀνπὰξ ιειύδζαζ, ὡξ θςηὸξ εείμο ἔιπθεςξ. 

 

Ὁ κμῦξ ζμο θαιπόιεκμξ, ηαῖξ πνὸξ ηὸ εεῖμκ κεύζεζζκ, ἔκδμκ 

ηῶκ ἀδύηςκ ὡξ ἐπώνεζξ, μἰημκμιίαξ Χνζζημῦ ιειύδζαζ, ιάηαν 

Εαπανία ἱενέ, ηὸ θνζηηὸκ ιοζηήνζμκ, δζ’ μὗ πθάκδξ ἐῤῥύζεδιεκ. 

 

Ἱένεοζαξ Ἄβζε, ἐκ ηύπμζξ ιὲκ ηὸ πνόηενμκ, ηαὶ ζηζᾷ ημῦ κόιμο 

Εαπανία, κῦκ δὲ ἀιέζςξ Θεῷ ἰζηάιεκμξ, πνέζαεοε ἀεὶ ὑπὲν ἡιῶκ, 

ηῶκ ἀκεοθδιμύκηςκ ζε, ὡξ Κονίμο εενάπμκηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ζςῆξ ιε ηῆξ ηνείηημκμξ, ἐπενὸξ ὁ δμθζόηνμπμξ, πάθαζ 

ἀπειάηνοκε Πανεέκε, ἀθθὰ ηὸκ πάκηςκ ηεημῦζα Κύνζμκ, πάθζκ ιὲ 

ἀκήβαβεξ Ἁβκή, πνὸξ δόλακ ηὴκ ἄθεανημκ, δζὰ ημῦημ δμλάγς Σε. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ ζείαλ ζηάζηλ. 

Ἅ πνὶκ ἰδεῖκ ἐπεεύιδζακ, Πνμθῆηα Εαπανία μἱ Γίηαζμζ, ἰδὼκ 

ἐδόλαζαξ, Χνζζηὸκ παζδίμκ βεκόιεκμκ, ἐη ηῆξ Ἁβκῆξ Πανεέκμο, 

δζ’ἀβαεόηδηα. 

 

Χανᾶξ ἐπθήζεδξ ὡξ ἔαθεραξ, ηεπεέκηα Ἰςάκκδ ηὸκ 

Πνόδνμιμκ, ηαὶ ἀπμεέιεκμξ, ηὴκ ζζςπὴκ ἐπεοθόβδζαξ, Πνμθῆηα 

Εαπανία, ηὸκ Πακημηνάημνα. 
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Ἀδζαθείπηςξ ἱηέηεοε, ὁιμῦ ζὺκ Ἰςάκκδ δεόιεεα, Χνζζηὸκ ηὸκ 

Κύνζμκ, ηαὶ Ἐθζζάαεη ημῦ δζδόζεαζ, ἡιῖκ ὦ Εαπανία, πηαζζιάηςκ 

ἄθεζζκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥάαδμξ ἐδείπεδξ εεόαθαζημξ, ὡξ ἄκεμξ ἀπμηίζηςξ 

αθαζηήζαζα, Χνζζηὸκ ηὸκ Κύνζμκ, Θεμβεκκῆημν Πακάπνακηε· δζὸ 

ηὰξ ηῶκ παεῶκ ιμο, αθαζηήζεζξ ἔηηζθθμκ. 

 

Δζάζςζμκ, ἀπὸ πακημίςκ ηζκδύκςκ ημὺξ δμύθμοξ Ἱενάνπα, 

ημὺξ εἰξ ζὲ ηὴκ ἐθπίδα ἔπμκηαξ, ὡξ ιέβα Κονίμο εενάπςκ. 

 

Ἄπνακηε... 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο γ΄. 

Ὁ Πνμθήηδξ ζήιενμκ ηαὶ Ἱενεὺξ ημῦ Ὑρίζημο, Εαπανίαξ 

πνμΰεδηεκ, ὁ ημῦ Πνμδνόιμο βεκέηδξ, ηνάπεγακ ηῆξ αὐημῦ ικήιδξ, 

πζζημὺξ ἐηηνέθςκ, πόια ηε δζηαζμζύκδξ ημύημζξ ηενάζαξ, δζὸ 

ημῦημκ εὐθδιμῦιεκ, ὡξ εεῖμκ ιύζηδκ Θεμῦ ηῆξ πάνζημξ. 

 

Πξνθείκελνλ. Σὺ Ἱεπεὺρ εἰρ ςἱὸν αἰῶνα, καηὰ ηὴν ηάξιν 

Μελσιζεδέκ.Ση. Εἶπεν ὁ Κύπιορ ηῷ Κςπίῳ μος, κάθος ἐκ δεξιῶν μος, 

ἕωρ ἄν θῶ ηοὺρ ἐσθπούρ ζος, ὑποπόδιον ηῶν ποδών ζος. 

 

Εὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (ΚΓ΄, 25-26): Δἶπεκ ὁ 

Κύνζμξ πνὸξ ημὺξ ἐθδθοεόηαξ πνὸξ αὐηὸκ Ἰμοδαίμοξ·…   

Δόμα. Ταῖξ ημῦ ζμῦ Πνμθήημο...Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ 

Θεμηόημο... 

 

Ἰδηόκεινλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Σηίπ.  Ἐλεῆμον, ἐλέηζόν με... 

Πνμθῆηα εεζπέζζε, ἡ πακαβία ζμο ικήιδ, ζήιενμκ ἐλέθαιρε 

ὥζπεν ῥόδμκ ἀιάνακημκ ηαὶ ἐθαίδνοκε ἅπακηα πζζηῶκ ηὰ 

ζοζηήιαηα. Καὶ κόζμοξ ἐθοβάδεοζε ηαὶ ἐπενμῦ ηὰ πθήζηα 

ηεπκάζιαηα. Καὶ παεῶκ ἀκζάηςκ εενάπεοζμκ ὡξ ἰαηνὸξ 

ἀῤῥαβέζηαημξ, πνεζαείακ πνμζάβςκ, ὡξ ιέβαξ ιεζίηδξ πνὸξ Θεόκ, 

ηαὶ πάκηαξ ηαηαθεύβμκηαξ ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ ζμο θνμύνδζμκ ἀμίδζιε. 
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ᾨδὴ δ΄. Ὁ δηαζώζαο ἐλ ππξί. 

Ἱενςζύκδξ κμιζηῆξ, ηύπμξ Εαπανία ἐδείπεδξ, ηαὶ ηὰ ηῆξ 

πάνζημξ ζαθῶξ, ἐιοήεδξ ηναοβάγςκ ιοζηήνζα· Ὑπενύικδηε Κύνζε, 

ὁ Θεὸξ ὁ ηῶκ Παηένςκ εὐθμβδηὸξ εἶ. 

 

Αἷια ἐηπέαξ ζμο ζμθέ, ὑπὲν ηῆξ Ἀπνάκημο Πανεέκμο, ιέζμκ 

καμῦ ἀπμηηακεείξ, ηαὶ εοζζαζηδνίμο ὡξ βέβναπηαζ, ιανηονίμο 

δζάδδια, Εαπανία ἐημιίζς πανὰ Κονίμο. 

 

Γκμὺξ δζακμίᾳ ηαεανᾷ, ηὸ ηεηεθεζιέκμκ ἀῤῥήηςξ, ηῆξ 

ζςιαηώζεςξ Θεμῦ, ἐη Πανεέκμο Ἁβίαξ ιοζηήνζμκ, Θεμηόημκ 

πακάθεμνμκ, ηὴκ αὐηὸκ ἐηηεημηοῖακ ιάηαν ηδνύηηεζξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἐκ ηῷ καῷ ηῷ ημζιζηῷ, Σὲ ηαεοπεδέλαημ παίνςκ, ὡξ 

Ἱενάνπδξ ἱενόξ, Εαπανίαξ Θεμηόηε ηναοβάγςκ Σμζ· παῖνε Πάκαβκε 

Γέζπμζκα, ὁ καὸξ ὁ ηαεανώηαημξ ημῦ Γεζπόημο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Λπηξσηὰ ηνῦ παληόο. 

Ῥείενμζξ εείςκ αἱιάηςκ ιαηάνζε, ηὴκ ζημθὴκ ηὴκ ἁβίακ 

ἐθάιπνοκαξ, ηαὶ πνὸξ καὸκ μὐνάκζμκ, ιεηααέαδηαξ παίνςκ, 

Εαπανία, ὑπὲν πάκηςκ πνεζαεύςκ πνὸξ Κύνζμκ. 

 

Ἀηδθίδςημκ αίμκ δζήκοζαξ, ὡξ Πνμθήηδξ Θεμῦ ἐκεεώηαημξ, 

ηαὶ ημῦ Χνζζημῦ ηὴκ ζάνηςζζκ, ηαηζδεῖκ ἠλζώεδξ Εαπανία ἱενάνπα, 

ηαὶ Μάνηοξ εεόθδπηε. 

 

Σῷ οἱῷ πνμθδηεύςκ πνμέθεβεξ, ημῦ Ὑρίζημο Πνμθήηδξ ηαὶ 

Πνόδνμιμξ, ηθδεήζῃ ηέηκμκ Ἅβζμκ, πνμπμνεύζῃ βὰν ημύημο, ημῦ 

ἐημζιάζαζ, ηὰξ ὁδμὺξ εἰξ εὐεεῖακ ἐπίααζζκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰδζμῦκ ηὸκ Σςηῆνα ηαὶ Κύνζμκ, ἀπμῤῤήηςξ ηεημῦζα 

Πακάιςιε, ηῆξ δεζπμηείαξ ῥῦζαί ιε, ημῦ δναπέημο ηονάκκμο, 

ἐηδοζςπῶ Σε, ζςηδνίαξ πνὸξ ηνίαμκ ιε ἄβμοζα. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Λίζνο ἀρεηξόηκεηνο. 

Μύζηδξ ιοζηζηῶκ εεαιάηςκ, μἷα Πνμθήηδξ ημῦ Κονίμο, ηαὶ 

Ἀνπζενεὺξ εεμθόνμξ, ηαὶ Μάνηοξ ὤθεδξ μἰηείῳ αἵιαηζ, δζό ζε 

ιαηανίγμιεκ, ὦ Εαπανία παιιαηάνζζηε. 
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Ὅθδκ ηῆξ Ἁβίαξ Τνζάδμξ, ἤδδ δεπόιεκμξ ηὴκ αἴβθδκ, ηαὶ ηῆξ 

ὑπὲν κμῦκ εὐθνμζύκδξ, Πνμθδημιάνηοξ ηαηαλζμύιεκμξ, ὦ Εαπανία 

πνέζαεοε, ὑπὲν ἡιῶκ ηῶκ εὐθδιμύκηςκ ζε. 

 

Ὕικμζξ ηαὶ ᾠδαῖξ δὲ ηζιῶιεκ, ηαὶ ἐηαμῶιέκ ζμζ Πνμθῆηα· 

ζὺκ ηῷ Βαπηζζηῇ Ἰςάκκῃ, ηαὶ Ἐθζζάαεη ηῇ ζῇ εὐκέηζδζ, ἀπαύζηςξ 

ηαεζηέηεοε, ἡιῖκ δζδόκαζ εεῖμκ ἔθεμξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὕδςν ἀθεανζίαξ ιμζ αθῦζμκ, μἷα πδβὴ γςῆξ καιάηςκ, 

ηεπανζηςιέκδ Πανεέκε, ηαὶ ηῶκ παεῶκ ιμο ζαέζμκ ημὺξ ἄκεναηαξ, 

ἵκα ὑικῶ Πακύικδηε, ηῆξ Σῆξ πνδζηόηδημξ ηὸ ιέβεεμξ. 

 

Τό Ἄμηνλ ἐζηίλ θαὶ ηὰ Μεγαιπλάξηα. 

Χνῖζια ηαηὰ κόιμκ πενζαθδεείξ, Θεῷ ηὰξ θαηνείαξ, ἀκαθένεζξ 

ηὰξ ημπζηάξ, ηαὶ ηὴκ ηῶκ ζοιαόθςκ, θακένςζζκ ηδνύλαξ, Πνμθῆηα 

Εαπανία, λίθεζ ἐηηέηιδζαζ. 

 

Χνίζιαηζ ἁβίῳ Ἀνπζενεύξ, ὤθεδξ ἐκ ηῷ κόιῳ, Εαπανία ὡξ 

ἀθδεῶξ, ηαὶ ὑπὲν Κονίμο, ηὸ αἷιά ζμο ἐηπέαξ, Πνμθδημιάνηοξ 

εεῖμξ ἐδείπεδξ Ἅβζε. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ...Τξηζάγηνλ θαὶ Ἀπνιπηίθηνλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Δεῦηε μἱ θζθόεεμζ πζζηῶξ, δεῦηε ηῶκ δζηαίςκ μἱ πάκηεξ 

ἑμνηάζςιεκ ηὴκ ἁβίακ πακήβονζκ ημῦ Ἱενάνπμο Χνζζημῦ, ηαὶ ἀλίςξ 

ηζιήζςιεκ αὐηὸκ ἐηαμῶκηεξ· ῥῦζαζ πακάβζε πάκηαξ ἡιᾶξ, κόζςκ ηαὶ 

πακημίςκ ηζκδύκςκ, ηαὶ πάζδξ αἰνέζεςξ Εαπανία ηαῖξ πνεζαείαζξ 

ζμο. 

 

Δέζπμζκα πνόζδελαζ...   Τὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο... 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ 

ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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