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11 Σεπηεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Ὁζίνπ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ηνῦ Ἀζσλίηνπ,                

Ἱεξνκ. Ἀζ. Σηκσλνπεηξίηνπ 
 

 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 αηνῦ. 

Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

                            Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Ὁ λνῦλ θξαηήζαο εἰο θαηώηαηα ᾍδνπ, θαὶ ἀλειζὼλ ηῇ 

ηαπεηλώζεη εἰο ὕςνο, ζεσξηῶλ ηῇ Φάξηηη ζεπηὲ Σηινπαλέ, δέρνπ ηνὺο 

πξνζηξέρνληαο, παηξηθαῖο ζνπ πξεζβείαηο, δίδνπ πεῖξαλ Πλεύκαηνο, 

ινγηζκὸλ κεηαλνίαο, ὅπσο ηῇ γλώζεη Πάηεξ ηνῦ Θενῦ, ἀμησζῶκελ, 

ηῆο ἄλσ ζπζηάζεσο. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε,  

  

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

  

Δἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Διτηηικῶρ ἀξίυζον, ζηηεῖν 

Θεόν, ὦ Πάηεπ. Ἀ(ζαλάζηνο).  

 

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

Γηςῶληεο ηὴλ Φάξηλ ηνῦ Ἰεζνῦ, πξνζηξέρνκελ πίζηεη, ζνὶ ὦ 

Πάηεξ Σηινπαλέ, πξεζβείαηο ἁγίαηο νὖλ ρνξήγεη, ηὰο δσξεὰο θαὶ 

ἡκῖλ ζείνπ Πλεύκαηνο. 

 

Ἱιέσζαη Πάηεξ ηὸλ ἀγαζόλ, Γεζπόηελ θαὶ δίδνπ, ηῆο εἰξήλεο 

ἐγθαηληζκόλ, θαξδίαηο δεηνύζαηο ηὴλ γαιήλελ, ἥλπεξ παξέρεη ηὸ 

Πλεῦκα ηὸ Ἅγηνλ. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/02/blog-post_975.html
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Χπρὰο ἀπνθάζαξνλ ηῶλ παζῶλ, ηξηζόιβηε Πάηεξ, θαὶ νἰθίαο 

θσηνιακπεῖο, ἀλάδεημνλ ηαύηαο Παξαθιήηνπ, ὡο ηὴλ ςπρήλ ζνπ 

ηειείσο ἐθάζεξαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἣλ ἔζρεο ηαπείλσζηλ ἀιεζῆ, Παξζέλε παξάζρνπ, Σνῖο 

νἰθέηαηο ἐγθαηνηθεῖλ, γελέζζαη δὲ πάληαο θαηὰ ράξηλ, ηνῦ 

γιπθπηάηνπ Υἱνῦ Σνπ ζθελώκαηα.   

   

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Τὴλ ζθνδξάλ ζνπ ἀγάπελ, πξὸο ηὸλ Θεὸλ ἔδεημαο, δηὰ 

κεηαλνίαο ἀξίζηεο, καθαξηώηαηε, ὅξνλ ζνπ ζέκελνο, κὴ πξνζβαιεῖλ 

Τνύηῳ ἔηη, ἑθνπζίῳ πηαίζκαηη ἢ παξαπηώκαηη. 

 

Ἰεζνῦ ἐπηθιήζεη, ηῇ δσεξᾷ ζέζσζαη, ὅηε ὁ ιπηηώησλ ζνη 

θύσλ, Πάηεξ πξνζήγγηζε· δηό κε ιύηξσζαη, ἐθ ηνῦ θπλὸο δηαβόινπ, 

πξνζεπρὴλ δηδάζθσλ κνη, ηὴλ ἀδηάιεηπηνλ. 

 

Κεθκεθόηα κε Πάηεξ, ἐθ πνλεξῶλ πξάμεσλ, ζηῆζνλ θαὶ 

ἀλόξζσζνλ πάιηλ, ηῇ κεζηηείᾳ ζνπ· ζὺ γὰξ θηιάλζξσπα, ἐθ δσξεᾶο 

ἔρεηο ζπιάγρλα, ἅπεξ κνη ἐπίδεημαη, ἵλα δνμάδσ ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡο ηὸλ ὄθηλ Παξζέλε, ηὸλ πνλεξὸλ ἤιαζαο, ἀπὸ Σπκεὼλ 

ἐλππλίῳ, πάληνηε δίσθε, ἀπὸ θαξδίαο κνπ, ηὰο ἀθαζάξηνπο ἐλλνίαο, 

ζθεῦνο θαζαξώηαηνλ, ἀπνδεηθλῦζά κε. 

  

Γηάζσζνλ, Σηινπαλὲ ζαῖο πξεζβείαηο ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο, ἀπὸ 

παληνίσλ ἐπεξεηῶλ πνλεξῶλ, θαὶ θύιαηηε αηνύο, ἐλ ηῇ ράξηηη 

Κπξίνπ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξεζβείαο ηὰο ζὰο, πινπηνῦληεο πακκαθάξηζηε, θηλδύλσλ ἀεί, 

ιπηξνύκεζα νἱ δνῦινί Σνπ, θαὶ Θεὸλ γλσξίδνληεο, δηὰ ράξηηνο 

ὁζηώηαηε, Σηινπαλὲ ἐθ ςπρῆο, ηὸλ ὕκλνλ ζνη 

ἀλαπέκπνκελ.                             

  

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Σηαζεξὰλ ὡο ἐπέδεημαο, ἔθεζίλ ζνπ Πάηεξ ἀθηεξώζεσο, νὕησ 

πάληνηε ηὸλ δνῦιόλ ζνπ, πνιηηεύεζζαη Θεῷ ἀμίσζνλ. 

 

ᾍδνπ Πάηεξ ἐθύθισζαλ, θιόγεο ηὴλ θαξδίαλ κεηαλννῦζάλ 

ζνπ, ὧλ κε ιύηξσζαη ηὸλ ηάιαλα, δξνζηζκὸλ παξέρσλ ζείαο 

Φάξηηνο. 

 

Ξέλνο γέγνλαο Ὅζηε, ηὸλ ζηαπξὸλ ἀξάκελνο ζείνπ Σρήκαηνο, 

ηὸλ Φξηζηὸλ νἰθεῖνλ ἔρσλ ζνη, ᾯ κε παῤῥεζίᾳ ζνπ νἰθείσζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἱεξὸλ ὡο ἀλάζεκα, δέδεμαη Παξζέλε ἐλ ζείῳ Ἄζσλη, ηὸλ Σὸλ 

δνῦινλ θαηαζθέπνπζα, κεηξηθῇ Σνπ ζθέπῃ, ᾗ κε ζθέπαζνλ. 

  

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὤθζε ζνη Φξηζηόο, ηῷ πνιέκῳ ἀηνλήζαληη, θαὶ ςπρῆο 

ἠιινίσζε ἰζρύλ, Ὃλ ἀηνλνῦληη, ἀληηιήπηνξα παξάζρνπ κνη. 

 

Σῶκα θαὶ ςπρή, εἰιεθόηα ζείαλ ὅξαζηλ, ἀλεώζεζάλ ζνπ 

Πάηεξ εζύο, θἀκνῦ θξαπγάδσ, ἀλαλενύζζσ ἔζσ ἄλζξσπνο. 

 

Ὄκκα λνεξόλ, ὥζπεξ Ἄγγεινο ἐηήξεζαο, ἐλ ἀγξππλίαηο 

ἐθηεθόκελνο, θαὶ λήςεη Πάηεξ· δηό κε λήθεηλ θαηαμίσζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νέσζνλ ηὸλ λνῦλ, θαὶ θαξδίαλ κνπ Θεόλπκθε, 

ἐγθαηαζπείξνπζα ηὸ ζπέξκα ερῆο, ὡο ερνκέλῳ, ηῷ Ὁζίῳ μέλσο 

ἔζπεηξαο. 
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ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Εσήλ ζνπ, ηνὺο ἀδειθνὺο νἰόκελνο, δη’ ὧλ εὕξηζθεο Θεὸλ ηὸλ 

Παηέξα, Σηινπαλέ δηεθόλεηο πξνζύκσο, αηνῖο ηὴλ ράξηλ ιακβάλσλ 

ηνῦ Πλεύκαηνο· δηὸ θἀκὲ παξαθαιῶ, βιέπεηλ πάληαο ὡο ζὺ 

θαηαμίσζνλ. 

 

Ἠιόγεζαο, ηῆο θζαξηῆο ζνπ θύζεσο, θαὶ ἀγῶλαο πὲξ κέηξνλ 

ἐηέιεηο, θόβνλ ἐλ λῷ, ἔρσλ κήπσο ἐθπέζῃο, ηῆο Ἰεζνῦ ἀγαπήζεσο 

Ὅζηε, ἧο πάληνηε ἐκὴλ ςπρήλ, ἐμαξηᾶζζαη εραῖο ζνπ κνὶ δώξεζαη. 

 

Τεξήζαο ζνπ, εἰο ηνῦ ᾅδνπ πέηαπξα, ινγηζκὸλ καθαξηώηαηε 

Πάηεξ, ηῆο ἀγαζῆο ηνῦ Σσηῆξνο ἐιπίδνο, κὴ καθξπλζῆλαη ἠμίσζαη 

Ὅζηε· δηὸ βνῶ ζνη ἐθ ςπρῆο· ἐξγαζίαλ ηνηαύηελ ἐξγάδνηκη. 

 

Θενηνθίνλ. 

ιένπο Σνπ, κεηξηθνῦ ἀπήιαπζελ, ὁ ζεξάπσλ Σνπ Παξζέλε 

Κπξία· θαὶ γὰξ νδείο, κεηὰ πόζνπ πξνζπίπησλ, νθ ἂλ θελὸο 

πνξεπζείε ηῆο ράξηηνο, ἧο δένκαη ὁ ἀκειήο, ἀπνιαῦζαη ἐλ βίῳ κνπ 

ἅπαληη. 

  

Γηάζσζνλ, Σηινπαλὲ ζαῖο πξεζβείαηο ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο, ἀπὸ 

παληνίσλ ἐπεξεηῶλ πνλεξῶλ, θαὶ θύιαηηε αηνύο, ἐλ ηῇ Φάξηηη 

Κπξίνπ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

  

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Γηὰ πείξαο καζὼλ ηὰ ζεῖα κπζηήξηα, ηὴλ ἀγάπελ θαιῶο, πξὸο 

πάληαο ἐλαπέδεημαο, ἣλ θαὶ λῦλ Σηινπαλέ, ηνῖο ρξήδνπζη πηζηνῖο, θαὶ 

πξνζηξέρνπζη ηῇ ζῇ, κεζηηείᾳ ἐπίδεημαη, πάζε ςπρῶλ ζσκάησλ, 

πόῤῥσ ἀπνδηώθσλ, θαὶ ηὴλ ηνῦ Πλεύκαηνο ραξάλ, παξέρσλ ηὴλ 

ἄκηζζνλ. 
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Πξνθείκελνλ. Τίμιορ ἐνανηίον Κςπίος, ὁ θάναηορ ηοῦ Ὁζίος 

Αὐηοῦ.Ση. Ὑπομένυν ὑπέμεινα ηὸν Κύπιον καὶ πποζέζσε μοι καὶ 

εἰζήκοςζε ηῆρ θυνῆρ ηῆρ δεήζεώρ μος. 

 

 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα΄ 27-30). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πάληα κνη παξεδόζε 

πὸ ηνῦ Παηξόο κνπ· θαὶ νδεὶο ἐπηγηλώζθεη ηὸλ Υἱὸλ εἰ κὴ ὁ 

Παηήξ· νδὲ ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλώζθεη εἰ κὴ ὁ Υἱὸο θαὶ ᾧ ἐὰλ 

βνύιεηαη ὁ Υἱὸο ἀπνθαιύςαη. Γεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ θνπηῶληεο 

θαὶ πεθνξηηζκέλνη, θἀγὼ ἀλαπαύζσ κᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγόλ κνπ ἐθ’ 

κᾶο θαὶ κάζεηε ἀπ’ ἐκνῦ, ὅηη πξᾷόο εἰκη θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ θαὶ 

εξήζεηε ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο κῶλ· ὁ γὰξ δπγόο κνπ ρξεζηὸο θαὶ 

ηὸ θνξηίνλ κνπ ἐιαθξόλ ἐζηηλ.  

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

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

με, ὁ Θεόρ... 

Ὅιελ ζνπ ηὴλ ἔθεζηλ, πξὸο ηὸλ Θεὸλ ἀλαηείλαο, δξόκνλ ηῆο 

ἀζθήζεσο, Πάηεξ ὁζηώηαηε, δηεπέξαζαο, θαὶ δξαγκνὺο Φάξηηνο, 

ἀπνδξέςαο πόζῳ, λῦλ πινπηεῖο παλαιεζέζηαηα, ηὴλ ἑθαηόκκνηξαλ, 

ηνῦ Δαγγειίνπ ὡο εἴξεηαη· δηὸ θαὶ ηνῖο πξνζηξέρνπζη, ῥείζξνηο ηῶλ 

ῥεκάησλ ζνπ πάξερε, δξνζηζκὸλ θαξδίαο, θαὶ ηξόπνπο κεηαλνίαο 

ἀςεπδνῦο, Σηινπαλὲ ζείνπ Πλεύκαηνο, θηῆηνξ θαὶ δηδάζθαιε. 

  

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἱεξὰλ πνιηηείαλ, ηῶλ κνλαζηῶλ ᾔλπζαο, Πάηεξ ἐλ πνιιῇ 

θαηαλύμεη, θαὶ ἔρσλ πάληνηε, πξὸ ηῶλ ὀκκάησλ ζνπ, ηὴλ Παξνπζίαλ 

Κπξίνπ, Ὃλ θἀκὲ ἐλώπηνλ, βιέπεηλ ἀμίσζνλ. 

 

Ννῦλ ηεηήξεθαο μέλνλ, ηῶλ θνζκηθῶλ πξάμεσλ, θαὶ ζεσξηῶλ 

ζενθόξε, δηὰ ηνῦ Πλεύκαηνο, ζπγθαηεξρόκελνο, ηαιαηπσξίαηο ηνῦ 

θόζκνπ, θαὶ ερὰο πνηνύκελνο, ἃο θαὶ λῦλ πνίεζνλ. 
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Θξελσδίαο παξῆιζε, ηῆο ηνῦ Ἀδὰκ Ὅζηε, ρξόλνο ὅηη λῦλ 

ἀπνιαύεηο, Οὗπεξ ἐπόζεζαο· δηὸ ὡο κείδνλα, ηὴλ παῤῥεζίαλ λῦλ 

ἔρσλ, ηνῦ ιανῦ ζνπ κλήζζεηη, θηινςπρόηαηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

λ Σηαπξῷ ἱζηακέλε, ὠθεαλὸλ ζιίςεσο, Ἄρξαληε ἐμέπηεο 

ὅκσο, ραξᾶο πεπιήξσζαη, ὅηε ἑώξαθαο, ηὸλ Σὸλ Υἱὸλ ἀλαζηάληα, ἧο 

ραξᾶο ἀμίσζνλ, ιαὸλ κλνῦληά Σε. 

  

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Οξαλσζέληεο, ρνξὸο ἁπάλησλ Ἁγίσλ, πὲξ θόζκνπ 

πξεζβεύεηε ἀπαύζησο, ἅκα ζπλεπρέηῃ, Σηινπαλῷ ηῷ ζείῳ. 

 

Νίθελ εξίζθεη, ὁ ηαπεηλῶλ ἕσο ηέινπο, ηὴλ ςαύρελνλ 

δηάζεζηλ θαξδίαο, ἣλ εραῖο ζνπ Πάηεξ, εὕξνηκελ κλεηαί ζνπ. 

 

Ὢ ηῆο ἀθξάζηνπ, θηιαλζξσπίαο Γεζπόηνπ, ηνῦ παξέρνληνο 

παξάθιεζηλ ηνῖο δνύινηο, Φάξηλ Παξαθιήηνπ, πξεζβείαηο ηῶλ 

Ἁγίσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πάιηλ Παξζέλε, πξνζπίπηνληά κε πξνζδέρνπ, ἐμαηηνύκελνο 

Σὴλ ἄκαρνλ πξεζβείαλ, δη’ ἧο εειπίδσ, ηπρεῖλ ηῆο ζσηεξίαο. 

  

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἀγάπεο ηὸ ηακεῖνλ, ζὲ θαζηθεηεύσλ, Σηινπαλὲ πακκαθάξηζηε 

Ὅζηε, δηπιῆλ κνη ηαύηελ παξάζρνπ, ηαῖο κεζηηείαηο ζνπ. 

 

Τὴλ θύζηλ πεξῆξαο, Πλεύκαηη Ἁγίῳ, θαὶ πὲξ θύζηλ ὡο 

Ἄγγεινο ἔδεζαο, νὕησ βηνῦλ κλεηάο ζνπ, Πάηεξ ἱθέηεπε. 

 

Δθξαίλνκαη ηξηζκάθαξ, βίνλ κειεηῶλ ζνπ, θαὶ ηνῦ Κπξίνπ 

ὁξῶλ κέγα ἔιενο, Σηινπαλὲ ᾧ ζσζῆλαη, θἀκὲ ἀμίσζνλ. 
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Ῥεκάησλ ἀπνξήζαο, κίαλ ἀλαθξάδσ, θσλὴλ ἱθέηηδα Πάηεξ 

καθά-ξηε, ηὸλ θόζκνλ ἅπαληα γλῶλαη, Πλεύκαηη Κύξηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Αἰηνῦληί κνη ηὸ θῶο Σνπ, ηῷ ἐζθνηηζκέλῳ, Φσηνθπῆηνξ 

ἀθηῖλα θαηάπεκςνλ, θαὶ Βαζηιείαο θσηόο κε, κέηνρνλ πνίεζνλ. 

  

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ, θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ, θαὶ ἐλδνμνηέξαλ, ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο, Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Τὸλ ηῆο κεηαλνίαο θαζεγεηήλ, θαὶ θσηὸο ἀθηίζηνπ, 

ἀπιαλέζηαηνλ κπεηήλ, Πλεύκαηνο Ἁγίνπ, δηδάζθαινλ θαὶ νἶθνλ, 

Σηινπαλὸλ ἐλ ὕκλνηο, ἀλεπθεκήζσκελ. 

 

Ἔζπεηξαο ἐλ δάθξπζη δαςηιῶο, Πάηεξ ζενθόξε· ὅζελ 

δξάγκαηα λῦλ θξαηῶλ, ἀξεηῶλ ηῶλ ζείσλ, ρνξήγεη ηνῖο αἰηνῦζη, 

Σηινπαλὲ ζεόθξνλ, θαξπνὺο ηῆο Φάξηηνο. 

 

Πλεῦκα ηὸ Παλάγηνλ ζαῖο εραῖο, ἐγθαίληζνλ Πάηεξ, ηνῖο 

ηηκῶζί ζε ειαβῶο, θαὶ ηὸλ θόζκνλ πάληα, ἀμίσζνλ πιεζζῆλαη, ηῆο 

γλώζεσο Κπξίνπ, καθαξηώηαηε. 

 

Πίζηεη πξνζθπλνῦληαο Σηινπαλέ, ιεηςάλσλ ζνπ ζήθελ, 

ραξηζκά-σλ δσνπνηῶλ, πιήξσζνλ θαὶ δέζηλ, πάλαςνλ ἀγάπεο, ἵλα 

ζε εγλσκόλσο, πάληεο δνμάδνκελ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 
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Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

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

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

 

Γόμα. 

Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο 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. 

Τῆο εζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ πεξηζηάζεσλ· Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

  

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Γόο κνη, ηὴλ ηνῦ Πλεύκαηνο ραξάλ, δόο κνη ηῆο ἀγάπεο ὦ 

Πάηεξ, ηὴλ ηειεηόηεηα, δὸο ἐπηπόζεζηλ, ηνῦ γιπθπηάηνπ Φξηζηνῦ, 

ἀξεηῶλ ηὴλ πιεξόηεηα, ηαπείλσζηλ ζείαλ, ἵλα πλεπκαηέκθνξνο, 

ὅισο δνμάδσ ζε, Ὄξνπο ηνῦ Ἁγίνπ ἡ δόμα, θαὶ ηῆο θθιεζίαο ηὸ 

ζηόκα, ὦ Σηινπαλὲ ζενκαθάξηζηε. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

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

θύιαμόλ κε πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

  

 Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


	11 Σεπτεμβρίου Παρακλητικός Κανών Ὁσίου ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ τοῦ Ἀθωνίτου,                Ἱερομ. Ἀθ. Σιμωνοπετρίτου



