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15 επηεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηνλ 

Άγην ηνπ Χξηζηνύ Μεγαινκάξηπξα Νηθήηα 

Πνίεκα ηνπ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ Ρόδνπ Κπξίιινπ 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ΡΜΒ’ (142) Ψαικόο 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ..  

Θεόξ Κύνζμξ, ηαί ἐπέθακεκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκμξ ὁ ἐνπόιεκμξ ἐκ 

ὀκόιαηζ Κονίμο.(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

Δἶηα ηά Τνμπάνζα. 

                     Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τὸκ ὑπενεαύιαζημκ Χνζζημῦ ζηναηζώηδ, ηὸκ ηαηαζζπύκακηα ἐπενμῦ 

ηὰξ ἐθόδμοξ, μἱ εὐζεαεῖξ ὑικήζςιεκ ηναοβάγμκηεξ· Μάνηοξ 

ἀηαηάπθδηηε, ημῦ Κονίμο Νζηήηα, ηαῖξ πακεοπνμζδέηημζξ ζμο, πνὸξ 

Αὐηὸκ ἱηεζίαζξ, ὡξ ζοιπαεὴξ δζάζςζμκ ἡιᾶξ, ἀπὸ ηζκδύκςκ, ηαὶ 

πάζδξ ηαηώζεςξ. 

                              Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε…. 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο…  

Δἶηα, ὁ Κακώκ, μὗ ἡ ἀηνμζηζπὶξ ἐκ ημῖξ Θεμημηίμζξ:  Κονίθθμο 

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

Σοκὼκ ηῶκ Μανηύνςκ ηαῖξ ζηναηζαῖξ, ἐκ ηῷ μὐνακίῳ, ζηναημπέδῳ 

Μάνηοξ ζμθέ, Νζηήηα ηὸκ πάκηςκ Βαζζθέα, ὑπὲν ἡιῶκ ζὺκ αὐημῖξ 

ηαεζηέηεοε. 
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Ἐλήκεδζαξ Μάνηοξ ἐλ ἀηακεῶκ, ιονίπκμμκ ἄκεμξ, εὐςδίακ ηὴκ 

ιοζηζηήκ, Νζηήηα παιιάηαν ἀπμπκέςκ, δζ’ ἧξ ροπήκ ιμο ηὴκ 

ηάθαζκακ ιύνζζμκ. 

Πμζηίθμζξ πεζιάγμιαζ πεζναζιμῖξ· δζὸ ηαηαθεύβς, ηῇ ἁβίᾳ ζμο 

ἀνςβῇ, Νζηήηα παιιάηαν ἀκαηνάγςκ· ἐθεήζόκ ιε εὐπαῖξ ηαῖξ 

ηζιίαζξ ζμο. 

                                           Θενηνθίνλ. 

Κοήζαζα ἄπνακηε ημῦ Παηνόξ, ηὸκ ἄκανπμκ Λόβμκ, ηόζιμκ ἔζςζαξ 

ηῆξ θεμνᾶξ· δζό Σε ἀεὶ ἀκεοθδιμῦιεκ, πακεοθααῶξ ηὴκ Σὴκ πάνζκ 

αἰημύιεκμζ. 

                            ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Σηναηζώηδξ Κονίμο πενζθακὴξ πέθδκαξ, ηαὶ δζὰ πονὸξ ηὸκ ἀβῶκα 

παίνςκ ἐηέθεζαξ· ὅεεκ Νζηήηα ἡιῖκ, πμθειμοιέκμζξ ηαηίᾳ, ημῦ 

ἐπενμῦ ζοιιάπδζμκ, ὡ ζοιπαεέζηαημξ. 

Τῷ πονὶ ὦ Νζηήηα ηῶκ ἱενῶκ ἄεθςκ ζμο, ηὴκ δαζιμκζηὴκ ηῶκ 

εἰδώθςκ πθάκδκ ἐκέπνδζαξ· ὅεεκ πμθύαεθε, ηὰξ ηῶκ παεῶκ ιμο 

ἀηάκεαξ, ηῷ πονὶ ηαηάθθελμκ, ηῆξ ἱηεζίαξ ζμο. 

Ἐβηςιίμζξ ηζιῶιεκ ημὺξ ηανηενμὺξ πόκμοξ ζμο, μὓξ ηῶκ μὐνακίςκ 

ηῷ πόεῳ, Νζηήηα ἤκεβηαξ, ηαὶ ἀκαηνάγμιεκ· ὑπὲν ἡιῶκ ηὸκ 

Γεζπόηδκ, Μάνηοξ ἐλζθέςζαζ, ηαῖξ ιεζζηείαζξ ζμο. 

                                   Θενηνθίνλ. 

πενύικδηε Κόνδ ηὸκ παθαζὸκ ἄκενςπμκ, εέθςκ ὡναζῶζαί ιε 

Λόβμξ, ὁ ὑπενμύζζμξ, ζάνηα πνμζείθδθεκ, ἐη ηῶκ ἁβκῶκ Σμο 

αἱιάηςκ· ὢ ηῶκ ιοζηδνίςκ Σμε! Γζ’ ὧκ ζῳγόιεεα. 

Γζάζςζμκ, ιεβαθμιάνηοξ Νζηήηα ηῇ πάνζηί ζμο, ηῶκ ημῦ δμθίμο 

ἐπενμῦ ἐπζεέζεςκ, ημὺξ ζύιιαπόκ ζε ἐκ πίζηεζ πνμζηαθμοιέκμοξ. 

Ἐπίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ παθεπὴκ 

ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 
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                           Ἀῖηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. 

                           Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Ἀεθήζαξ ζηεῤῥῶξ Νζηήηα ιέπνζ αἵιαημξ, Χνζζημῦ ημῦ Θεμῦ, ηὸ 

πάεμξ ἐλεζηόκζζαξ, ηαὶ αὐηῷ πανίζηαζαζ, ἀκεζπένς θςηὶ 

θαιπνοκόιεκμξ· δζὸ θῶξ αἴηεζ ἄκςεεκ ἡιῖκ, ὡξ ἔπςκ πθμοζίακ ηὴκ 

ζοιπάεεζακ. 

                          ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Νζηδηὴξ δζ’ ἀεθήζεςξ, βεβμκὼξ Νζηήηα ἀηαηαβώκζζηε, ηαη’ ἐπενμῦ 

ημῦ πακαθάζημνμξ, κζηδηήκ ιε εὐπαῖξ ζμο ἀπένβαζαζ. 

Μεηακμίαξ ηὰξ πύθαξ ιμζ, ἔκδμλε Νζηήηα δεῦνμ ὑπάκμζλμκ, ηῆξ 

ἐκεέμο ζμο πνδζηόηδημξ, ηῷ ἀκμζηηδνίῳ ἱηεηεύς ζε. 

Τμὺξ πζζηῶξ ηαηαθεύβμκηαξ, ηῷ ζεπηῷ καῷ ζμο Νζηήηα ηνάηζζηε, 

ηῆξ εὐκμίαξ ζμο ἀλίςζμκ, ὡξ ἂκ εὐθδιμῦιέκ ζε ζῳγόιεκμζ. 

                                     Θενηνθίνλ. 
Ῥοπςεεὶξ δζ’ ἀιέθεζακ, Μῆηεν ηαηαθεύβς ηῇ εὐζπθαβπκίᾳ Σμο, ηαὶ 

ηναοβάγς Σμζ· ἀκάαθοζμκ, ιεηακμίαξ ιμζ ὕδςν ηαεάνζζμκ. 

                               ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Σεέκεζ ημῦ Σηαονμῦ, Ἀεθδηὴξ θακεὶξ ἀήηηδημξ, ἐλεδήιδζαξ πνὸξ 

ἄπμκμκ γςήκ, ικδιμκεύςκ ὦ Νζηήηα ηῶκ ηζιώκηςκ ζε. 

Βθῦζμκ δαρζθῶξ, ηῶκ πανίηςκ ζμο ηὰ κάιαηα, ὦ Νζηήηα 

Ἀεθμθόνςκ ηαθθμκή, ημῖξ πνμζπίπημοζζ πζζηῶξ ηῇ ζοιπαεείᾳ ζμο. 

Βθέρμκ ἐθ’ ἡιᾶξ, ἱθανῷ Νζηήηα ὄιιαηζ, ηαὶ πνοηάκεοζμκ ἡιῖκ ημῖξ 

ηαπεζκμῖξ, ηαῖξ εὐπαῖξ ζμο ηῶκ πηαζζιάηςκ ηὴκ ζοβπώνδζζκ. 

                                      Θενηνθίνλ. 

Ἴεοκμκ ἡιῶκ, ἀζθαθῶξ ηὰ δζααήιαηα, πνὸξ κμιὰξ ηὰξ γςδθόνμοξ 

Μανζάι, ααηηδνίᾳ ἀθδεεῖ ηῆξ ζοιπαεείαξ Σμο. 

                          ᾨδὴ ζη΄. Ἱιάζζεηί κνη σηήξ. 

Θοζίακ γῶζακ Θεῷ, ζαοηὸκ Νζηήηα πνμζήκεβηαξ, πονὶ 

ὁθμηαοηςεείξ, ὡξ πθήνδξ θνμκήζεςξ· δζὸ εὐθδιμῦιέκ ζε, ηὰξ πνὸξ 

ηὸκ Γεζπόηδκ, ἐλαζημῦκηεξ ἱηεζίαξ ζμο. 
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Δἰνήκδκ ηαῖξ ζαῖξ εὐπαῖξ, ημῖξ εὐθδιμῦζί ζε δώνδζαζ, ηαὶ πᾶζζ ηὸκ 

ἱθαζιόκ, Νζηήηα πμνήβδζμκ, Χνζζηὸκ ἱθεμύιεκμξ, ηὸκ δμλάζακηά 

ζε, Ἀεθδηὴκ ὡξ πενζθάθδημκ. 

Γζάζςζμκ ζοιπαεῶξ, ἀπὸ ηζκδύκςκ ηαὶ εθίρεςκ, ηαὶ πάζδξ 

ἐπζαμοθῆξ, Νζηήηα πακεύθδιε, ημὺξ ἀβαθθζάζεςξ, ἐκ θςκῇ 

ὑικμῦκηαξ, ηὴκ πθδεὺκ ηῶκ εαοιαζίςκ ζμο. 

                                       Θενηνθίνλ. 

Λοηνμύιεκμξ δζὰ Σμῦ, ηῶκ ηαε’ ἑηάζηδκ εθζαόκηςκ ιε, Μανία 

Μῆηεν Θεμῦ, πζζηῶξ ἀκαηνάγς Σμζ· ἁβκὴ παῖνε Γέζπμζκα, ἡ ηῶκ ἐκ 

ἀκάβηαζξ, πνμζηαζία ἀηαηαίζποκημξ. 

Γζάζςζμκ, ιεβαθμιάνηοξ Νζηήηα ηῇ πάνζηί ζμο, ηῶκ ημῦ δμθίμο 

ἐπενμῦ ἐπζεέζεςκ, ημὺξ ζύιιαπόκ ζε ἐκ πίζηεζ πνμζηαθμοιέκμοξ. 

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

ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

 

                        Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὡξ κζηδηὴξ θενςκύιςξ ἀήηηδημξ, πανὰ Θεμῦ ὑπεδέλς ηὸ κίηδενμκ, 

Νζηήηα ιανηύνςκ ἀβθάσζια· δζὸ ἡιῖκ εὐθααῶξ εὐθδιμῦζί ζε, ηὴκ 

εείακ ζμο πάνζκ πνοηάκεοζμκ 

Πνμηείιεκμκ 

Γίηαζμξ ὡξ θμῖκζλ ἀκεήζεζ ηαὶ ὡζεὶ ηέδνμξ ἡ ἐκ ηῷ Λζαάκῳ 

πθδεοκεήζεηαζ. 

Σηίπ. Τμῖξ Ἁβίμζξ ημῖξ ἐκ ηῇ βῇ Αὐημῦ, ἐεαοιάζηςζεκ ὁ Κύνζμξ. 

Εὐαγγέιηνλ, Μαξηπξηθόλ.. 

Δόμα. 
Ταῖξ ημῦ Ἀεθμθόνμο πνεζαείαζξ, Δθεήιμκ, ελάθεζρμκ ηα πθήεδ ηςκ 

ειώκ εβηθδιάηςκ. 

Καὶ λῦλ. 
Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο πνεζαείαζξ, Δθεήιμκ, ελάθεζρμκ ηα πθήεδ ηςκ 

ειώκ εβηθδιάηςκ. 
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ηίρ. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 
Νίηδξ ηὸ δζάδδια, ὡξ κζηδηὴξ θενςκύιςξ, πανὰ ημῦ πακηάκαηημξ, 

μὐνακόεεκ εἴθδθαξ παιιαηάνζζηε· ηαὶ ἀκεθήθοεαξ, 

ηαηδβθασζιέκμξ, ιανηονίμο ζμο ημῖξ ζηίβιαζζκ, εἰξ ηὰ μὐνάκζα, 

δόλδξ ηῆξ ἀθεάνημο ζηδκώιαηα, Νζηήηα ηαὶ πανίζηαζαζ, κῦκ ηῷ 

Ἀεθμεέηῃ εεμύιεκμξ. Αὐηὸξ μὖκ δοζώπεζ, ὡξ ἔπςκ παῤῥδζίακ 

ἐηηεκῶξ, ὑπὲν ἡιῶκ ἵκα εὕνςιεκ, ὀθθδιάηςκ ἄθεζζκ. 

                           ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἀκεδείπεδξ πμθίηδξ ηανηενῶξ ἐκαεθήζαξ ηῆξ Βαζζθείαξ Χνζζημῦ, 

Νζηήηα Ἀεθμθόνε, ἧξ ιέημπόκ ιε δεῖλμκ, ζοιπαεῶξ ηὸκ ἀκάλζμκ, 

ηαεζηεηεύςκ εενιῶξ, Θεὸκ ηὸκ ἐκ Τνζάδζ. 

Γελζμῖξ ιε πνμαάημζξ ὅηακ ηνίκῃξ ηὸκ ηόζιμκ ζύκηαλμκ Λόβε Θεμῦ, 

πνεζαείαζξ εὐπνμζδέηημζξ, Νζηήηα ημῦ ἐκδόλμο, ημῦ κμιίιςξ 

ἀεθήζακημξ, δζὰ πονὸξ ὑπὲν ζμῦ, ημῦ ιόκμο γςμδόημο. 

Νμζδιάηςκ πακημίςκ πεζναζιῶκ ηε ηζκδύκςκ ηαὶ ζοιθμνῶκ 

παθεπῶκ, ζοκηήνεζ ἀκςηένμοξ, Νζηήηα Ἀεθμθόνε, ημὺξ πζζηῶξ 

ἐηαμῶκηάξ ζμζ· παῖνε Χνζζημῦ ημῦ Θεμῦ, ὁ εεῖμξ ζηναηζώηδξ. 

                                     Θενηνθίνλ. 

Λοιαζκόιεκμξ Μῆηεν ημῦ ἀνπαίμο δοκάζημο ἐπζδνμιαῖξ παθεπαῖξ, 

εενιῶξ Σε ἱηέηεος, ὡξ ἄιεηνμκ πθμοημῦζα, πνὸξ ἀκενώπμοξ 

ζοιπάεεζακ, ἐθέδζόκ ιε ηὸκ Σόκ, πακάεθζμκ μἰηέηδκ. 

                                ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 
Τὸ ηῆξ ηαηίαξ, ζηόημξ δζάθοζμκ Μάνηοξ, ηὸ ηαθύρακ ηὴκ ἀεθίακ 

ιμο ηανδίακ, θςηὶ ηῷ ἀΰθῳ, ηῆξ εείαξ πάνζηόξ ζμο. 

Σηέπε ἀπαύζηςξ, ηῶκ πνεζαεζῶκ ζμο ηῇ ζηέπῃ, ημὺξ ὑικμῦκηάξ ζε 

Νζηήηα Ἀεθμθόνε, ηαὶ ἀζπαγμιέκμοξ, ηὴκ εείακ ζμο εἰηόκα. 

Ῥώιδκ ιμζ δίδμο, ηαὶ ροπζηὴκ εὐημκίακ, παιιαηάνζζηε Νζηήηα 

Ἀεθμθόνε, ἵκα ημῦ Κονίμο, ηὸ εέθδια πθδνώζς. 
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                                           Θενηνθίνλ. 

Ὄιανζζμκ Μῆηεν, γςῆξ ἀΰθμο ηὸ ὕδςν, ηῇ ἀεθίςξ αὐπιςεείζῃ ιμο 

ηανδίᾳ, ἵκα Σε βεναίνς, ηὴκ ηεπανζηςιέκδκ. 

                             ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 
 εεῖμξ Ἀεθμθόνμξ, ηαὶ δεδμλαζιέκμξ, Μάνηοξ Νζηήηα εενιῇ 

ἀκηζθήρεζ ζμο, ηῆξ ἐκ ηῷ ηόζιῳ, ιε γάθδξ, δεῖλμκ ἀκώηενμκ. 

Δἰνήκεοζμκ ηὸκ ηόζιμκ, ἄνπμκ ηῆξ εἰνήκδξ, ηαῖξ ημῦ Νζηήηα 

εενιαῖξ παναηθήζεζζ, ημῦ δζά ζε ἠεθδηόημξ, ἐκεέῳ ἔνςηζ. 

Νζηήηα Ἀεθμθόνε, ηῇ ζαθεομιέκῃ, ηαῖξ πνμζαμθαῖξ ηῆξ ηαηίαξ 

ηανδίᾳ ιμο, ὡξ ζοιπαεὴξ ηὴκ βαθήκδκ, δεῦνμ πνοηάκεοζμκ. 

                                       Θενηνθίνλ. 

πενδεδμλαζιέκδ, Μῆηεν ημῦ ρίζημο, ἐκ ζςθνμζύκῃ ηεθείᾳ ηὸκ 

αίμκ ιμο, ἐκίζποζόκ ιε δζάβεζκ, ὡξ εὐζοιπάεδημξ. 

 

 

Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ Σε ηὴκ Θεμηόημκ, ηὴκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαὶ πακαιώιδημκ ηαὶ ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Τὴκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Χενμοαείι ηαὶ ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

Σεναθείι, ηὴκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηὴκ ὄκηςξ 

Θεμηόημκ Σέ ιεβαθύκμιεκ. 

, 

Χαίνμζξ ηῶκ Μανηύνςκ ηθέμξ θαιπνόκ, ἔκδμλε Νζηήηα, ὡξ ἀεθήζαξ 

πενζθακῶξ· παίνμζξ ὁ κζηήζαξ, ηὸκ ὄθζκ θενςκύιςξ, ηαὶ κίηδενμκ 

ὑρόεεκ, θααὼκ ηὸκ ἄθεανημκ. 

Τὸκ Μεβαθμιάνηονα ημῦ Χνζζημῦ, ηὸκ ἐκδεθδηόηα, ζεέκεζ εείῳ δζὰ 

πονόξ, Νζηήηα ἐκ ὕικμζξ, ηζιήζςιεκ ἀλίςξ, ηὴκ ικήιδκ 

ἐηηεθμῦκηεξ, αὐημῦ ηὴκ εὔζδιμκ. 

Τὸκ ηνμπαζμθόνμκ ημῦ Ἰδζμῦ, Μάνηονα Νζηήηα, εὐθδιήζςιεκ μἱ 

πζζημί· μὗημξ βὰν ἀκδνείςξ, πονπμθδεεὶξ ηὸ ζῶια, ηὴκ ὕθδκ ηῆξ 

ἀπάηδξ, ἐκαπεηέθνςζε. 
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Χαίνμζξ εὐζεαείαξ ἄκεμξ ηενπκόκ, ηαὶ ηῆξ Ἐηηθδζίαξ, ὁ ἀζύθδημξ 

εδζαονόξ· παίνμζξ νεμδόλςκ, ἡ θςηαοβὴξ θοπκία, Νζηήηα 

Ἀεθμθόνε, ἀηαηαβώκζζηε. 

Ἀκδνείςξ ἀεθήζαξ δζὰ Χνζζηόκ, εἴθδθαξ ηὴκ πάνζκ, ηῶκ ἰάζεςκ 

δαρζθῶξ, δζ’ ἧξ πμθοηνόπςξ, ημὺξ πνήγμκηαξ Νζηήηα, εὐενβεηεῖκ 

ηζιῶκηαξ, ηὴκ εείακ ικήιδκ ζμο. 

Χαίνςκ ηῶκ ααζάκςκ ὑπεκεβηώκ, ηὰξ ζθμδνὰξ αἰηίαξ, ὦ Νζηήηα δζὰ 

Χνζζηόκ, ηῆξ ἐπμονακίμο, ηνοθῆξ ηαηδλζώεδξ, ζὺκ ηῶκ Ἁβίςκ 

Πάκηςκ, ηαῖξ ὁιδβύνεζζκ. 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ ἡ 

δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ 

εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

Σὸ Σξηζάγηνλ… 

ηαί ηά Τνμπάνζα ηαῦηα. Ἦπμξ πθ. α΄. 

Ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βάν ἀπμθμβίαξ 

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

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ. 

Δόμα. 
Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί Σμί βάν πεπμίεαιεκ. Μή ὀνβζζεῆξ ἡιῖκ 

ζθόδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἡιῶκ. Ἀθθ’ ἐπίαθερμκ ηαί κῦκ 

ὡξ εὔζπθαπκμξ ηαί θύηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηῶκ ἐπενῶκ ἡιῶκ. Σύ βάν εἶ 

Θεόξ ἡιῶκ ηαί ἡιεῖξ θαόξ Σμο, πάκηεξ ἔνβα πεζνῶκ Σμο ηαί ηό 

ὄκμιά Σμο ἐπζηεηθήιεεα. 

Καί λῦλ. 

Τῆξ εὐζπθαπκίαξ ηήκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκδ Θεμηόηε, 

ἐθπίγμκηεξ εἰξ Σέ ιή ἀζημπήζμιεκ, ῥοζεείδιεκ δζά Σμῦ ηῶκ 

πενζζηάζεςκ· Σύ βάν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ ηῶκ Χνζζηζακῶκ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

                       



[160] 

 

 

 

 

 

 

 

                              Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 
Χαίνμζξ, ηανηενόθνμκ Ἀεθδηά, ὁ δζὰ πονὸξ ἐκαεθήζαξ, ὑπὲν ηῆξ 

δόλδξ Χνζζημῦ· παίνμζξ ὁ ηὸκ αάζηακμκ, αἰζπύκαξ δνάημκηα· 

παίνμζξ κίηδξ ηὸκ ζηέθακμκ, θααὼκ μὐνακόεεκ, ηαὶ γςῆξ ηὴκ 

ηνείηημκα, ζηδκὴκ εὑνάιεκμξ· πνέζαεοε ἀεὶ ηῷ Κονίῳ, σκα ημῖξ 

πζζηῶξ ζε ηζιῶζζκ, ἱθαζιὸκ ηαὶ ἔθεμξ δςνήζδηαζ. 

 

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 ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο. 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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