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11 επηεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Ὁζίνπ ΕΤΦΡΟΤΝΟΤ ηνῦ Μαγείξνπ, Δξ. Υαξ. 

Μπνύζηα  
 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
 

  ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο ηαί ηό Θεόξ Κύνζμξ ιεηά ηῶκ ζηίπςκ 

αημῦ. Δἶηα ηά Τνμπάνζα.  

                             Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ὡξ ηαπεζκώζεςξ θακὸξ θςημθόνμξ, ηαὶ ημῦ Σςηῆνμξ 

βκδζζώηαημξ θίθμξ, Δθνόζοκε ιαηάνζε πζζηῶκ πανιμκή, ῥῦζαζ 

ημὺξ ἱηέηαξ ζμο ἀεοιίαξ ηαὶ γάθδξ, ηαὶ ὁιίπθδκ εθίρεςκ ηαὶ 

ζηακδάθςκ ημῦ αίμο, ηαῖξ ζαῖξ πνεζαείαζξ ζηέδαζμκ ηαπύ, ηῶκ 

ηεηηδιέκςκ ζε εεῖμκ πένιαπμκ. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε, …. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Κακώκ, μὗ ἡ ἀηνμζηζπίξ:  Εὐυροσύνης ἔμπλησον ἡμᾶς, 

Εὐυρόσσνε. Χ. 

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

Δθνόζοκε ιάηαν ηαῖξ ζαῖξ επαῖξ, ἱηάκςζμκ πάκηαξ, ημὺξ 

ηζιῶκηάξ ζε ἐηηεκῶξ, ἐκ αίῳ ὁδμῖξ ἀημθμοεῆζαζ, ζῆξ εεανέζημο 

ζεικὲ ηαπεζκώζεςξ. 

 

πόδεζβια εεῖμκ παημῆξ, Δθνόζοκε Πάηεν, ηαπεζκώζεςξ 

ηαὶ δζπθῆξ, ἀβάπδξ επαῖξ ζμο επνμζδέηημζξ, πνὸξ ηὸκ Θεὸκ 

δώνδζαί ιμζ ιεηάκμζακ. 

 

Φςηόιμνθε Μάβεζνε ὁ ζμθῶξ, ιςνίακ ἐκ αίῳ, 

πνμζπμζμύιεκμξ ἀζηδηά, Δθνόζοκε κάιαζζκ θζηῶκ ζμο, πνὸξ ηὸκ 

Θεὸκ ηὴκ ηανδίακ ιμο εὔθνακμκ. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/06/blog-post_75.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/06/blog-post_75.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/06/blog-post_75.html


[130] 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥακίζζκ ἀΰθμζξ Σμο πνεζαεζῶκ, ηαηάζαεζμκ θθόβα, 

Μδηνμπάνεεκε Μανζάι, παεῶκ παιαζγήθςκ ιμο ηαὶ δνόζμκ, 

ἐπίζηαλόκ ιμζ ἐθέμοξ ημῦ Τόημο Σμο. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ὁθμηνόπςξ πμεήζαξ ηῶκ ἐθεηῶκ ἔζπαημκ, ὡξ Σαθὸξ ἐκ ηῷ 

ιαβεζνείῳ, αίμκ δζήκοζαξ, ἵκα δζδάλῃξ ἡιᾶξ, παημῆξ ηὴκ ἀνίζηδκ, 

ἀηναπὸκ Δθνόζοκε, Πκεοιαημθόνδηε. 

 

Σοιπηςιάηςκ ἐλαίηεζ πμθοεζδῶκ θύηνςζζκ, πᾶζζ ημῖξ 

πνμζηνέπμοζζ ηάπμξ, ηῇ ἀκηζθήρεζ ζμο, πανὰ Φνζζημῦ ημῦ Θεμῦ, ηαὶ 

ἱθαζιὸκ ηῶκ πηαζζιάηςκ, ημῖξ πζζηῶξ Δθνόζοκε, ζὲ ιαηανίγμοζζκ. 

 

πενόπηα βδΐκςκ ηαὶ γδθςηὰ ἔκεεε, ηῶκ ἐκ μνακίμζξ 

ἀῤῥεύζηςκ, δόιςκ Δθνόζοκε, πενμνᾷκ ηῶκ θεανηῶκ, ηαὶ ηῶκ 

ιαηαίςκ ἁπάκηςκ, πάκηαξ ηαηαλίςζμκ, ημὺξ εθδιμῦκηάξ ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νὺλ παεῶκ ροπμηηόκςκ ηαὶ γμθενὰ εύεθθα, κῦκ πενζδμκεῖ ιε 

Πανεέκε, Θεμβεκκήηνζα, ἀθθὰ εαῤῥῶκ Σμζ αμῶ· ηῆξ ιεηακμίαξ ιμζ 

ἦιαν, ηάπμξ ἐλακάηεζθμκ, Μῆηεν ηαὶ ζῶζόκ ιε. 

 

Ἀκάδεζλμκ, ημὺξ ζμὺξ ἱηέηαξ Δθνόζοκε εεμθόνε, Βαζζθείαξ 

ηῶκ μνακῶκ πμθίηαξ ημὺξ ιέθπμκηαξ, ζὴκ ἄηνακ ηαπείκςζζκ ἐκ 

ἀζηήζεζ. 

 

πίαθερμκ, ἐκ ειεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ 

παθεπὴκ ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πνεζαείακ ηὴκ ζὴκ ηαηέπμκηεξ Δθνόζοκε, ὡξ ὅπθμκ ἐπενμῦ 

ηζηνώζημιεκ αμοθεύιαηα, ἀζηδηὰ πακόζζε, ὁ ιςνίακ ζμθῶξ 

πνμζπμζμύιεκμξ, ηαὶ ηὴκ γςὴκ εἰνήκεοζμκ ἡιῶκ, ἀεὶ 

πνμζηνεπόκηςκ ηῇ ζῇ πάνζηζ. 
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ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἡ ροπόθεενμξ ἔπανζζξ, θεῦ ιὲ ηαηαηαίεζ ὡξ πῦν Δθνόζοκε· 

δζὸ ηνάγς ζμζ, ημῖξ κάιαζζ, ζῶκ επῶκ ιε δνόζζζμκ πνὸξ ηὸκ 

Κύνζμκ. 

 

Σημημιήκδκ ἀπέθαζμκ, ἀθ’ ἡιῶκ Δθνόζοκε ηῆξ ηαηόηδημξ, 

ὁ ἀβάπδξ ἀδζάπηςημκ, θῶξ ἀζηνάπηςκ πᾶζζ ημῖξ ιμκάγμοζζ. 

 

Δὔπνδζηόκ ιε ηοάεζμκ, πμίδζμκ ἱηέηδκ ηὸκ ζὸκ Δθνόζοκε, 

ηαπεζκώζεςξ ηαὶ κήρεςξ, ὁ ιςνίακ πᾶζζκ ἐκδεζηκύιεκμξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μαηανίγμκηαξ ἅπακηαξ, Σὲ Θεμβεκκήηνζα αθάαδξ θύηνςζαζ, 

ημῦ δμθίμο πμθειήημνμξ, ηεπανζηςιέκδ Μδηνμπάνεεκε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Πόκμζξ ἀζηδηά, ηῆξ κδζηείαξ θζπαζκόιεκμξ, ιενμπείμοξ 

πενήθαζαξ εεζιμύξ, πνεζαεοηὰ ἡιῶκ πνὸξ Κύνζμκ Δθνόζοκε. 

 

Λίεε πνμζεοπῆξ, πμθοηίιδηε ζηενέςζμκ, ἐκ ηῇ πίζηεζ ηῇ ὀνεῇ 

ημὺξ ζμὶ εενιῶξ, ηαε’ ἑηάζηδκ ηαηαθεύβμκηαξ Δθνόζοκε. 

 

Ἤζηδζαξ ηαθῶξ, ὡξ ἰζάββεθμξ Δθνόζοκε, ηαὶ ηαηήκηδζαξ 

εἰξ ὕρμξ εεσηόκ, ἱθεμύιεκμξ ἡιῖκ Φνζζηὸκ ζμῖξ πνόζθοβλζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σηέδαζμκ ἀπθύκ, ηῶκ ἀπείνςκ ἐβηθδιάηςκ ιμο, ηῷ θςηὶ ηῶκ 

ιδηνζηῶκ Σμο πνεζαεζῶκ, πνὸξ Ὃκ ἔηεηεξ ἀθνάζηςξ Θεμκύιθεοηε. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ὁδήβδζμκ, ημὺξ παναηαθμῦκηάξ ζε, πνὸξ κμιὰξ ηῶκ μνακῶκ 

ζςηδνίμοξ, ὁ πὸ πάκηςκ ἐκ ηῷ ιαβεζνείῳ, πενζθνμκμύιεκμξ ιάηαν 

Δθνόζοκε, ημῦ ζμῦ ζεικείμο ὡξ ζαθόξ, ἀνεηῆξ ιμκμηνόπςκ 

πόδεζβια. 
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Νμήζακηα, αίμο ιαηαζόηδηα, ηαὶ ημζιήζακηα ζαοηὸκ 

ηαπεζκώζεζ, ἵκα πανᾶξ ἀπμθαύζῃ ἀθήηημο, ζεπηὸκ Δθνόζοκμκ 

ὕικμζξ βεναίνμιεκ, ἀκααμῶκηεξ· ηῶκ θεανηῶκ, πενόπηαξ ἡιᾶξ 

δεῖλμκ Ὅζζε. 

 

Ἡ πάνζξ ζμο, ζοκμδεύεζ ἅπακηαξ, ημὺξ ηζιῶκηάξ ζμο ηὴκ 

ικήιδκ ηὴκ εείακ, ηῆξ εθνμζύκδξ ζοκώκοιε Πάηεν, ηῆξ αἰςκίμο ἧξ 

κῦκ ηαηδλίςζαζ, ἐκ ηῷ θεζιῶκζ μνακῶκ, ὁ Θεμῦ ιῆθα δῶνμκ 

δελάιεκμξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μδηνάκαδνε, ηὴκ ροπήκ ιμο ηάεανμκ, ιώιμο ζπίθμο 

ιμθοζιμῦ ηαὶ ῥοηίδμξ, ηὴκ παθεπῶξ ιζακεεῖζακ Πανεέκε, ἄζπζθε 

ἄιςιε ηαὶ ἀῤῥοηίδςηε, ηαὶ ιεηακμίαξ ιε ηανπμύξ, ἐηαθαζηάκεζκ 

ἡδίζημοξ ἐκίζποζμκ. 

 

Ἀκάδεζλμκ, ημὺξ ζμὺξ ἱηέηαξ Δθνόζοκε εεμθόνε, Βαζζθείαξ 

ηῶκ μνακῶκ πμθίηαξ ημὺξ ιέθπμκηαξ, ζὴκ ἄηνακ ηαπείκςζζκ ἐκ 

ἀζηήζεζ. 

 

Ἄπνακηε, ἡ δζὰ θόβμο ηὸκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ 

ηῶκ ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τὸκ εθνμζύκδξ ἀεὶ ἀπμθαύμκηα, ηῶκ μνακῶκ ζὺκ Φνζζηῷ 

Πακημηνάημνζ, ἀκεοθδιμῦκηεξ εεόπκμοκ Δθνόζοκμκ, ηὰξ 

πνμζεοπὰξ ηὰξ αημῦ ἐηγδηήζςιεκ, πανᾶξ ἵκα ηύπςιεκ ηνείηημκμξ. 

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κσρίοσ, ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίοσ 

Αὐτοῦ. 

η. Θασμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

Τῷ ηαζνῷ ἐηείκῳ, ἔζηδ ὁ Ἰδζμῦξ ἐπὶ ηόπμο πεδζκμῦ· ηαὶ ὄπθμξ 

πμθὺξ ιαεδηῶκ Αημῦ, ηαὶ πθῆεμξ πμθὺ ημῦ θαμῦ ἀπὸ πάζδξ ηῆξ 

Ἰμοδαίαξ ηαὶ Ἱενμοζαθήι, ηαὶ ηῆξ παναθίμο Τύνμο ηαὶ Σζδῶκμξ, μἳ 

ἦθεμκ ἀημῦζαζ Αημῦ, ηαὶ ἰαεῆκαζ ἀπὸ ηῶκ κόζςκ αηῶκ· ηαὶ μἱ 



[133] 

 

ὀπθμύιεκμζ ἀπὸ πκεοιάηςκ ἀηαεάνηςκ ηαὶ ἐεεναπεύμκημ. Καὶ πᾶξ 

ὁ ὄπθμξ ἐγήηεζ ἅπηεζεαζ Αημῦ, ὅηζ δύκαιζξ παν’ Αημῦ ἐλήνπεημ 

ηαὶ ἰᾶημ πάκηαξ. Καὶ Αηόξ, ἐπάναξ ημὺξ ὀθεαθιμὺξ Αημῦ εἰξ ημὺξ 

ιαεδηὰξ Αημῦ, ἔθεβεκ· Μαηάνζμζ μἱ πηςπμί, ὅηζ ιεηένα ἐζηὶκ ἡ 

Βαζζθεία ημῦ Θεμῦ. Μαηάνζμζ μἱ πεζκῶκηεξ κῦκ, ὅηζ πμνηαζεήζεζεε. 

Μαηάνζμζ μἱ ηθαίμκηεξ κῦκ, ὅηζ βεθάζεηε. Μαηάνζμί ἐζηε, ὅηακ 

ιζζήζςζζκ ιᾶξ μἱ ἄκενςπμζ, ηαὶ ὅηακ ἀθμνίζςζζκ ιᾶξ, ηαὶ 

ὀκεζδίζςζζκ, ηαὶ ἐηαάθςζζκ ηὸ ὄκμια ιῶκ ὡξ πμκδνόκ, ἕκεηα ημῦ 

Υἱμῦ ημῦ ἀκενώπμο. Φάνδηε ἐκ ἐηείκῃ ηῇ ἡιένᾳ ηαὶ ζηζνηήζαηε· 

ἰδμὺ βὰν ὁ ιζζεὸξ ιῶκ πμθὺξ ἐκ ηῷ μνακῷ. 

 

Δόμα. Ταῖξ ημῦ Σμῦ Ὁζίμο... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο... 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέησόν 

με, ὁ Θεός... 

Σμῖξ μἰηείμζξ ὄιιαζζ, ηὰ ἀβαεὰ Παναδείζμο, ἃ Θεὸξ ἡημίιαζε, 

ημῖξ Αηὸκ Δθνόζοκε εεμδόλαζηε, ἐη ροπῆξ Ὅζζε, ηαεανᾶξ 

θζθῶζζκ, ἀπμθαῦζαζ ηαηδλίςζαζ, ηαὶ πάνζκ εὕνδηαξ, δοζςπεῖκ πὲν 

ηῶκ ηζιώκηςκ ζε, Φνζζηὸκ ηὸκ Πακημηνάημνα, ἀζηδηὰ ζμθὲ 

ηαπεζκώζεςξ, ἐκ ηῷ ιαβεζνείῳ, ὀθεεὶξ ηῆξ ζῆξ Μμκῆξ θαιπνὰ 

εἰηώκ, παημῆξ ηε ηαὶ κήρεςξ, ἔιπκμοκ ζηδθμβνάθδια. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἀπαεείαξ ηῇ δνόζῳ, ἐιπαζβιῶκ ηὰξ ηαιίκμοξ ηὸκ 

ηαηαζαέζακηα, ηζιήζςιεκ πνμθνόκςξ, αμῶκηεξ· ζαῖξ πνεζαείαζξ, 

ζαέζμκ Πάηεν Δθνόζοκε, ηαὶ ηῶκ παεῶκ ἱηεηῶκ, ηῶκ ζῶκ ηαπὺ ηὸ 

ηαῦια. 

 

Σημηαζιμῦ παεδιάηςκ, ἀθβεζκῶκ κμζδιάηςκ ηαὶ πάζδξ 

εθίρεςξ, ἀπάθθαλμκ θζηαῖξ ζμο, Δθνόζοκε ημὺξ πίζηεζ, ζμὶ ἀεὶ 

ηαηαθεύβμκηαξ· πανὰ Θεμῦ βὰν πμθθήκ, ηὴκ πάνζκ ἐημιίζς. 
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κημθῶκ ιε ηῶκ εείςκ, ηδνδηὴκ ηαὶ ἐνβάηδκ ζμθὲ ἀκάδεζλμκ, 

Δθνόζοκε ηνζζιάηαν, ἵκα ηθδνμκμιήζς, Βαζζθείακ μνάκζμκ, 

ἧζπεν ὡξ παημῆξ, θαζδνόηδξ ἀπμθαύεζξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

πὲν πάκηςκ δοζώπεζ, ηὸκ Υἱόκ Σμο Πανεέκε ιεβαθοκόκηςκ 

Σε, ηαὶ ὄιανδζμκ ρόεεκ, κεθέθδ ὀιαμηόηε, δμύθμζξ Σμῖξ 

ηαηακύλεςξ, ρεηάδαξ ἵκα θαιπνῶξ, δμλάγμιεκ Σὸκ Τόημκ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Φθέλμκ ἀηάκεαξ, ηῶκ παιαζγήθςκ παεῶκ ιμο, ηῷ πονὶ ηῶκ 

ζεπηῶκ πνεζαεζῶκ ζμο, πνὸξ ηὸκ Εςμδόηδκ, Δθνόζοκε ηνζζιάηαν. 

 

Ῥῦζαζ ηζκδύκςκ, ηαὶ ζοιθμνῶκ ηαηςδύκςκ, ημὺξ ηζιῶκηαξ 

ηὴκ εείακ ζμο ικήιδκ, ηαπεζκμθνμζύκδξ, Δθνόζοκε ἀηνόηδξ.  

 

Ὁζίςκ ηέναξ, πνμζπμζμοιέκςκ ιςνίακ, ἀπμθεύβεζκ ιςνὰξ 

ζογδηήζεζξ, ηαηαλίςζόκ ιε, ζὸκ ἄεθζμκ ἱηέηδκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σηέπδ ηαὶ ῥῦζηζξ, ηαὶ ηαπζκὴ ἀκηζθήπημν, ηῶκ Σῶκ δμύθςκ 

πάνπεζξ Πανεέκε, ηῶκ ημῦ Δθνμζύκμο, ικμύκηςκ εείακ ικήιδκ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

θένπςκ κῦκ δμθίςξ, ὄθζξ ὁ ἀνπαῖμξ, πνὸξ ηὸκ αοεὸκ 

ἁιανηίαξ ηαεέθηεζ ιε· ζὺ μὖκ πνμθεάζαξ Δθνόζοκε ημύημο ζῶζόκ 

ιε. 

Νεηνώζαξ ημῦ ζανηίμο, πάεδ ηαπεζκώζεζ, ηαὶ κμῦκ γςώζαξ 

κδζηείᾳ ηαὶ δάηνοζζκ, ἀπμκεηνμῖξ ἡιῶκ πάεδ επαῖξ ζμο Ὅζζε. 

 

κ ηαῖξ αθαῖξ Γζηαίςκ, κῦκ ζμθὲ πμνεύςκ, ηαὶ ηῶκ Ὁζίςκ 

εεόθνμκ Δθνόζοκε, Φνζζηὸκ δοζώπεζ δζδόκαζ ἡιῖκ ιεηάκμζακ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φανίηςκ ιονμεήηδ, Κεπανζηςιέκδ, ηαὶ ηαπεζκώζεςξ εεῖμκ 

ὀζθνάδζμκ, ιύνῳ ἡιῶκ Σαῖξ πνεζαείαζξ ῥᾶκμκ πνδζηόηδημξ. 
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Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ Σε ηὴκ Θεμηόημκ, ηὴκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαὶ πακαιώιδημκ ηαὶ ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Τὴκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Φενμοαείι ηαὶ ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

Σεναθείι, ηὴκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηὴκ ὄκηςξ 

Θεμηόημκ Σέ ιεβαθύκμιεκ. 

 

Φαίνμζξ ὁ ηαθθύκαξ ζὴκ αζμηήκ, ηαπεζκώζεζ ἄηνᾳ, ἀηηδζίᾳ 

ηαὶ πνμζεοπῇ· παίνμζξ ὁ ιςνίᾳ, πνμζπμζδηῇ εἰξ ὕρμξ, ζμθίαξ 

ηαηακηήζαξ, εείαξ Δθνόζοκε. 

 

Φαίνμζξ ὁ ηὰ ιῆθα ηῷ Ἱενεῖ, παναδμὺξ ηαη’ ὄκαν, ἃ 

ενέεδζακ εαοιαζηῶξ, ἐκ αημῦ ἀβηάθαζξ, εεὺξ ἐλενβεεέκημξ, ημῦ 

ὕπκμο εεμθόνε, Πάηεν Δθνόζοκε. 

 

Φαίνμζξ ηῶκ ιαβείνςκ ἡ ηαθθμκή· παίνμζξ ιμκμηνόπςκ, πνὸξ 

ηὴκ εέςζζκ ἡ ὁδόξ· παίνμζξ Παναηθήημο, ηὸ εὔπνδζημκ δμπεῖμκ, 

Δθνόζοκε παιιάηαν, ῥεῖενμκ πνδζηόηδημξ. 

 

Μέικδζμ Δθνόζοκε ηῶκ πζζηῶξ, ικήιδκ ἐηηεθμῦκης, ζὴκ 

πακίενμκ ηαὶ ζεπηήκ, ηαὶ ἐπζπμεμύκηςκ, ιζιήζαζεαζ ἐκ αίῳ, ὁδὸκ 

ἀνίζηδκ Πάηεν, ζῆξ ηαπεζκώζεςξ. 

 

Ὄιανδζμκ ρόεεκ ιμζ ζαῖξ επαῖξ, δάηνοα βκδζίαξ, 

ιεηακμίαξ ηὰ ηὴκ ροπήκ, θμβζζιῶκ ἀκάβκςκ, ηαεαίνμκηα ηαὶ ζῶζμκ, 

εακάημο ιε ἀθήηημο, ιάηαν Δθνόζοκε. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηόθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

θέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαύηδκ Σμζ ηὴκ ἱηεζίακ, ὡξ Γεζπόηῃ, μἱ ἁιανηςθμί 

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ.  
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Δόμα. 

Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί Σμὶ βὰν πεπμίεαιεκ. Μή ὀνβζζεῆξ 

ἡιῖκ ζθόδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἡιῶκ. Ἀθθ’ ἐπίαθερμκ ηαὶ 

κῦκ ὡξ εὔζπθαπκμξ ηαὶ θύηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηῶκ ἐπενῶκ ἡιῶκ. Σὺ βὰν 

εἶ Θεόξ ἡιῶκ ηαὶ ἡιεῖξ θαόξ Σμο, πάκηεξ ἔνβα πεζνῶκ Σμο ηαὶ ηὸ 

ὄκμιά Σμο ἐπζηεηθήιεεα.  

Καί λῦλ. 

Τῆξ εζπθαβπκίαξ ηὴκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εθμβδιέκδ 

Θεμηόηε, ἐθπίγμκηεξ εἰξ Σέ ιή ἀζημπήζμιεκ, ῥοζεείδιεκ δζά Σμῦ 

ηῶκ πενζζηάζεςκ, Σὺ βὰν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ ηῶκ Φνζζηζακῶκ. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάζδξ, ημῦ ἐπενμῦ ἐπζαμοθῆξ, κόζςκ ἀκζάηςκ ηαὶ αθάαδξ, 

εεμεζδὲξ ἀζηδηά, αάενμκ ηαπεζκώζεςξ, επῆξ εειέθζμκ, ὁ εἰξ ὕρμξ 

ηνζζιέβζζημκ, εεώζεςξ θεάζαξ, Ὅζζε Δθνόζοκε, ἡιᾶξ ἀπάθθαλμκ, 

ηαὶ πνὸξ πακεοθνόζοκμκ ηῆπμκ, ηῆξ ηῶκ μνακῶκ Βαζζθείαξ, 

ἴεοκμκ ημὺξ ζὲ ἀεὶ βεναίνμκηαξ. 

 

Γέζπμζκα πνόζδελαζ, ηὰξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ Σμο, ηαὶ 

θύηνςζαζ ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

 

Τὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ Σὲ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, 

θύθαλόκ ιε πὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο. 

 

 

 

 Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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