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5 Οθησβξίνπ ΠΑΡΑΚΛΗΗ ΟΙΟΤ ΔΤΓΟΚΙΜΟΤ 

ΒΑΣΟΠΔΓΙΝΟΤ 

Γηεπρώλ.. 

Ὁ Ἀλαγλώζηεο ηὸλ ΡΜΒ´ Ψαικόλ, ἤηνη ηὸ Κύξηε εἰζάθνπζνλ. 

Καὶ εὐζὺο ἐμ ἑθαηέξσλ ηῶλ ρνξῶλ. Ἦρνο δ´. 

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ ηεηξαθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ 

 

Ἦρνο δ´. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τὸλ ἐλ ἐζράηνηο ηνῖο θαηξνῖο παξαδόμσο, ἀλαθαλέληα ηῇ Θενῦ εδν- 

θίᾳ, θαὶ εσδίαλ πλένληα ὀδκῆο κπξεςηθῆο, πάληεο εθεκήζσκελ, ἐλ 

ᾠδαῖο ἐπαμίσο, Ὅζηνλ Δδόθηκνλ, πξὸο αηὸλ ἐθβνῶληεο· Ὑπὲξ ἡκῶλ 

ἱθέηεπε πνιιῶλ, λόζσλ ῥπζζῆλαη, ηαῖο ζαῖο παξαθιήζεζη. 

 

Δόξα Παηπί... Ἕηεξνλ. Ὅκνηνλ. 

λ ηῇ ζνξῷ ηνῦ Δδνθίκνπ πξνζδξάκσκελ, αηνῦ δὲ θάξαλ ἱεξὰλ 

ἀζπαζώκεζα, κπξεςηθὴλ ἐθπλένπζαλ ὀδκὴλ ἀιεζῶο, πάζε ηε δπζίαηα, 

ζεξαπεύνπζαλ ηάρνο, πλεύκαηα δηώθνπζαλ, θαὶ παξέρνπζαλ πᾶζη, 

ζώκαηνο ῥῶζηλ ἅκα θαὶ ςπρῆο· ηὸλ δὲ δνηῆξα, ἐλ ὕκλνηο ηηκήζσκελ. 

 

Καὶ νῦν ... Θενηνθίνλ. Ὅκνηνλ. 

Ο ζησπήζσκέλ πνηε, Θενηόθε, .. 

Ὁ Ἀλαγλώζηεο ηὸλ Ν΄ Ψαικόλ, ἤηνη ηὸ Ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο. 

Δἶηα ςάιινκελ ηὸλ Καλόλα ηνῦ Ὁζίνπ. 

 

ᾨδὴ α´. Ἦρνο πι. δ´. Ὁ Δἱξκόο. 

Ὑγξὰλ δηνδεύζαο ὡζεὶ μεξάλ  

ιζέησ ὁ ζίαζνο κνλαζηῶλ, ρνξνὶ ἀζθεηῶλ ηε, εθεκήζνληεο ζὺλ 

ἡκῖλ, ηὸλ Βαηνπαηδίῳ λῦλ ὀθζέληα, κπξηπλννῦληα ηνὺο πάληαο 

Δδόθηκνλ. 

 

Μνλαὶ αἱ ηνῦ Ἄζσ ἤθαηε δή, εἰο κλήκελ Ἁγίνπ, ηνῦ θαλέληνο λεν- 

ιακπνῦο, ὃο ἁγησζύλελ ἐθδηδάζθεη, ἐπηηειεῖλ λνπλερῶο ἀθαλέζηαηα. 

 

Εσὴλ ζὺ δηήλπζαο ἐπὶ γῆο, ἰζάγγεινλ κάθαξ, ἀγλννύκελνο ηνῖο 

πνιινῖο· Θεὸο δὲ ἐλ ηέιεη ζὲ δνμάδσλ, κύξνηο ηὸ ζθῆλόο ζνπ πάηεξ 
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ἐηίκεζελ. 

Θενηνθίνλ. 

Τεθνῦζα ηὸλ Ἄρξνλνλ πὲξ λνῦλ, Ἁγλὴ Θενκῆηνξ, δηαθύιαηηε ζὴλ 

Μνλήλ, πξεζβείαηο ηνῦ ζείνπ Δδνθίκνπ, ηνῦ ηὸλ Υἱόλ ζνπ πηζηῶο ζεξα- 

πεύζαληνο. 

 

ᾨδὴ γ´. Ὁ Δἱξκόο. 

Οὐξαλίαο ἀςῖδνο,  

 

Οξαλόθνηηνλ κῦξνλ, παξὰ Θενῦ εἴιεθαο, ἐλ Βαηνπαηδίῳ κνλάδσλ, 

ἀζθήζαο ἄξηζηα, βίνλ Δδόθηκε, ἀγγειηθὸλ δηαλύζαο· ὅζελ ζε ὁ Κύξηνο, 

κύξνηο ἐδόμαζελ. 

Ἁξεηὴλ πᾶζαλ πάηεξ, ἐπὶ ηῆο γῆο ἤζθεζαο, θαὶ ηνὺο ζπλαζθνῦληαο 

παηέξαο, ιαζεῖλ ἑιόκελνο, θξπθίσο ἔζπεπζαο, ζαπηὸλ θαζεῖξμαη ἐλ 

ηάθῳ, πξνγλνύο ζνπ ηὴλ θνίκεζηλ, κάθαξ Δδόθηκε. 

 

Θαῦκα κέγα θαηέζρε, ηνὺο πνπξγνὺο ηέθηνλαο, ηνῦ θνηκεηεξίνπ ηνῦ 

κύξνπ, ὅηε ὠζθζξάλζεζαλ· αἴθλεο δ᾿ ἐβόεζαλ, ὅηη δεινῖ θεθξπκκέλνλ, ἡ 

ὀζκὴ ἡ ἔλζενο, Ἁγίνπ ιείςαλνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπεξέλδνμε Κόξε, ἡ ηὸλ Θεὸλ ηέμαζα, θαὶ Βαηνπαδίνπ Κπξία, ἡκᾶο 

ἐλίζρπζνλ, πξὸο ηὰ νξάληα, ἀλαδξακεῖλ ἀλελδόησο· πνίκλελ δὲ 

πεξίζσδε, ζνῦ ηὴλ ἀξίδεινλ. 

 

∆ηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ηνὺο δνύινπο ζνπ ζενθόξε, ηαῖο ηνῦ κύξνπ 

ζνπ ἐκπηπιῶλ ἀξδείαηο Δδόθηκε, θαὶ ζώδσλ ἀπήκνλα ηὴλ Μνλήλ ζνπ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ ηνῦ 

ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Ἦρνο β´. Τὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Πξνζηάηεο ζεξκόο, παξρεηο ὦ Δδόθηκε, ηνῖο πίζηεη ηνῖο ζνῖο, ιεηςά- 

λνηο πξνζπειάδνπζη, θαὶ πηζηῶο γεξαίξνπζη, θαὶ βνῶζί ζνη παλζεβάζκηε· 
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ἐθ ηῶλ θηλδύλσλ ιύηξσζαη ἡκᾶο, ὡο κέγαο, ἡκῶλ θύιαμ θαὶ πξόκαρνο. 

 

ᾨδὴ δ´. Ὁ Δἱξκόο. 

Σύ κνπ ἰζρύο, Κύξηε, Σξνπάξηα. 

 

∆εῦηε πηζηνί, ἄλδξα ηὸλ ζεῖνλ κλήζσκελ, κάιηζηά γε, νἱ θαηὰ ηὸλ 

Ἄζσλα, ζπκκνλαζηαί, βίνπ η᾿ ἐξαζηαί· ἀλαγσγηθνῦ γάξ, πξὸο ηὰ ἡκῖλ 

ἐθηέκελα, αηὸο ἡκῖλ ἐθάλε, ἐλ ἐζράηνηο ηνῖο ρξόλνηο, ἐληζρύσλ ἡκᾶο 

πξὸο εζύδξνκνλ. 

 

Ἅκα ὀθζείο, ζαπκάησλ πιήζε ἐηέιεζαο· ν γὰξ κῦξνλ, κόλνλ ζνη ηὸ 

δώξεκα· θαὶ γὰξ Μνλῆο, ηῆο δὲ Γαβξηήι, θαίπεξ ἰαηξὸο ὤλ, ὀζθύνο ἄιγε 

ν ἔπαπζε, πξὶλ ἄλ ζνπ ἐδεήζε, θαὶ ζὺ ηνῦηνλ ἐθάλεο, ηῇ ἀθῇ ηῆο ρεηξὸο 

ἐμηώκελνο. 

 

Ὅζνη πηζηνί, ἐλ λόζῳ ὄληεο πξνζέθπγνλ, πξὸο ζὲ Πάηεξ, λόζσλ ἀπει- 

ιάγεζαλ, θαὶ ὀδπλῶλ, πάληεο ραιεπῶλ· ηκήκαηα ηηλὲο δὲ, ζνῦ ἐπελδύηνπ 

ιακβάλνληεο, πηζηῶο πξνζδεδεγκέλνη, πξνζαπηόκελνη ηαῦηα, ἑαπηνὺο 

γηεῖο ἀπεδείμαλην. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πῶο ἐλ γαζηξί, ἀπεξηγξάπησο ἐρώξεζαο, Μπξνδόρε, Μῦξνλ ηὸ 

νξάληνλ! ἅπαο γὰξ λνῦο, ἀθαηαιεπηεῖ, πξὸο ηνῦ κπζηεξίνπ, ηὸ κέγεζνο 

ινγηδόκελνο· δηό ζε ζὺλ ἀγγέινηο, νἱ πηζηνὶ ἀλπκλνῦκελ, ηὴλ ζὴλ ζθέπελ 

αἰηνύκελνη Γέζπνηλα. 

 

ᾨδὴ ε´. Ὁ Δἱξκόο. 

Ἵλα ηί κε ἀπώζσ  

Οἱ πηζηνὶ ἐθ πεξάησλ, ἅκα ζπκπξνζέιζεηε ζαῦκα ὀςόκελνη, ζθῆλνο 

ηνῦ ζίνπ, Δδνθίκνπ εἰο ηὸ Βαηνπαίδηνλ, βξῦνλ παλεπῶδεο, κῦξνλ 

ὀζκῆο ηῆο νξαλίνπ· δη᾿ ἡκᾶο γὰξ ηὸ ζαῦκα ἐγέλεην. 

 

 

Οἱ ζνξῷ πξνζειζόληεο, θαὶ θαηνζθξαηλόκελνη κύξνπ ηεζήπαζη, ζαῦκα 

ηνῦην θάληεο, ζετθῇ εδνθίᾳ ηεινύκελνλ· νἳ ραξᾶο πιεζζέληεο, θαὶ ἐλ ηῇ 
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πίζηεη ζηεξηρζέληεο, ηὸλ ηῶλ ὅισλ Θεὸλ ἐκεγάιπλνλ. 

 

Ὄζνη πόζνλ ηὸλ ζεῖνλ, ἐλ ςπρῇ ἐιάβεηε δεῦηε πξνζέιζεηε, ὅζηνη 

παηέξεο, ἐληνιῆο ἐπνςόκελνη πιήξσζηλ· ἔδε γὰξ ἀγλώζησο, πάληαο 

Δδόθηκνο ιαλζάλσλ, ὃλ Θεὸο θαηεκύξηζε ζαύκαζηλ. 

Θενηνθίνλ. 

ξεηνῦρε Παξζέλε, ἔρεηο ἐλδηαίηεκα Ὄξνο ηὸ Ἅγηνλ· ὅζελ Θενκῆηνξ, 

θξνύξεη ηνῦην Ἁγλὴ Βεκαηάξηζζα, ζὺλ Βαηνπαηδίῳ, ηαῖο Δδνθίκνπ 

ἱθεζίαηο, λνεηῶλ πεηξαηῶλ δηαζώδνπζα. 

 

ᾨδὴ ϛ´. Ὁ Δἱξκόο. 

Τὴλ δέεζηλ, ἐθρεῶ πξὸο ΚύξηνλΣξνπάξηα. 

 

Τὸ ὕςνο, ζῆο ἀξεηῆο ἐμέπιεμε, θαὶ Ἀγγέισλ θαὶ βξνηῶλ ηὰο ρνξείαο! 

ηὸ πῶο ζνθέ, ἐπεζύκεηο θξπβῆλαη, ὅισο θαὶ δῶλ θαὶ ζαλὼλ παλανίδηκε· 

ὡο ἀιεζῶο γὰξ ζπκπαζῶλ, ἀξεηῶλ δεῖγκα ζνῦ ηὸ θαηόξζσκα. 

. 

ζηήξημαο, θινλνπκέλσλ θαξδίαο, ηῇ ηῆο πίζηεσο ἑδξαίᾳ θξεπίδη, 

ἀλαθαλεὶο ἐλ ἐζράηνηο ηνῖο ρξόλνηο, ὀζκὴλ ἐθπλέσλ εώδε Δδόθηκε, 

ἰάζεηο ηε παληνδαπάο, παξερόκελνο πᾶζη ηνῖο θάκλνπζηλ. 

 

δόζε ζνη, ηῶλ ζαπκάησλ δύλακηο, θαὶ ἰάζεσλ ἡ ράξηο ηξηζκάθαξ, ἵλα 

κεδὲλ ζηεξῇο ηῶλ ἁγίσλ· ὅζελ ζαπκάησλ πιεζὺλ ἐπεηέιεζαο, ηνῖο 

πίζηεη ὄλνκα ηὸ ζόλ, πξνζθαινῦζηλ Δδόθηκε Ὅζηε. 

Θενηνθίνλ. 

Ἀθξάζησο, ἐλ ηῇ γαζηξὶ ζπλέιαβεο, ηὸλ ἀρώξεηνλ Θεὸλ Θενηόθε· ὅζελ 

ηαῖο ζαῖο, ἀθνηκήηνηο πξεζβείαηο, πξὸο ηὸλ Υἱόλ ζνπ ἀμίσζνλ ἔζεζζαη, 

ἡκᾶο ζὺλ ἅκα ηῷ θιεηλῷ, Δδνθίκῳ πηζηῷ ζνπ ζεξάπνληη. 

 

∆ηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ηνὺο δνύινπο ζνπ ζενθόξε, ηαῖο ηνῦ ζνῦ 

κύξνπ ἐκπηπιῶλ, ἀξδείαηο Δδόθηκε, θαὶ ζώδσλ ἀπήκνλα ηὴλ Μνλήλ 

ζνπ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ᾿ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ, ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 
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Κνληάθηνλ. 

Ἦρνο β´. Πξνζηαζία ηῶλ ρξηζηηαλῶλ. 

Οἱ πνζνῦληεο ηῶλ ἀζζελεηῶλ ἀλαῤῥώζαζζαη, Δδνθίκνπ ηῇ ζνξῷ ηῶλ 

ὀζηέσλ πξνζδξάκσκελ· κὴ θεηζζῶκελ ἀζπαδόκελνη αηά, ἀιιὰ πόζῳ 

θξάμσκελ αηῷ· Ὡο ἐθ Θενῦ ράξηλ ιαβώλ, ηνὺο λνζνῦληαο ἰάζαζζαη, 

ηάρπλνλ ἐμειέζζαη, παληνίσλ πεηξαηεξίσλ, θαὶ ηῶλ ἐρζίζησλ δπζκελῶλ, 

ηνὺο ἐλ πίζηεη ἀλπκλνῦληάο ζε. 

 

Καὶ εὐζὺο ηὸ πξνθείκελνλ. 

Τίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ ὁ ζάλαηνο ηνῦ ζίνπ Αηνῦ· (ηξίο). 

ηίρ. Τί ἀνηαποδώζωμεν ηῷ Κςπίῳ πεπὶ πάνηων ὧν ἀνηαπέδωκεν ἡμῖν; 

 

Γεπηέξᾳ ηῆο ϛ´ ἑβδνκάδνο ηνῦ Λνπθᾶ (η´ 22 - 24)] 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο· Πάληα κνη παξεδόζε πὸ ηνῦ παηξόο κνπ 

Δόξα... Ταῖο ηνῦ Μπξνβιύηνπ, πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε 

ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ νῦν... 

Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

Ἦρνο πι. β´. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

ηίρ. Ἐλέηζόν με ὁ Θεόρ, καηὰ ηὸ μέγα ἔλεόρ ζος, καὶ καηὰ ηὸ πλῆθορ ηῶν 

οἰ- 

κηιπμῶν ζος ἐξάλειψον ηὸ ἀνόμημά μος. 

Μέγαλ ἀληηιήπηνξα, πξνβαιινκέλε θαπρᾶηαη, ἡ Βαηνπαηδίνπ ζε, 

ιαύξα ἡ ἀξίδεινο, ὦ Δδόθηκε, θαὶ ζεπηὴλ κλήκελ ζνπ, ἐθηειεῖ 

ραίξνπζα, θαηαζηέθνπζα ηνῖο ᾄζκαζη, θάξαλ ζνπ πάληηκνλ, ἄῤῥεηνλ 

ὀδκὴλ ἀπνπλένπζαλ· θαὶ γάξ ζε πξὸο ηὸλ Κύξηνλ, ἄγξππλνλ ἱθέηελ 

πεπινύηεθελ· ἔρεηο θαὶ γὰξ πάηεξ, ἰζρὺλ πξὸο ηὸ πξεζβεύεηλ ἐθηελῶο, 

πὲξ ηῶλ πίζηεη ηηκώλησλ ζε, ἀμηνκαθάξηζηε. 

 

ᾨδὴ δ´. Ὁ Δἱξκόο. 

Παῖδεο Ἑβξαίσλ ἐλ θακίλῳ 

Ὅζηε ηνῦ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπὲξ ἡκῶλ. 

Φαῖξε ρνξεύσλ ἐλ ηῇ κλήκῃ, Βαηνπαίδηνλ πἱνῦ ζνπ Δδνθίκνπ· θαὶ 
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πηζηνὺο εἰο ᾠδάο, ζπγθάιεζνλ βνῶληαο· Δινγεηὸο εἶ Κύξηε, ὁ ηνὺο ζνὺο 

θαζαγηάδσλ. 

 

Σθίξηα ηὸ Ὄξνο ηὸ ηνῦ Ἄζσ· ἡγηάζζεο γὰξ ἐθ ηῶλ ἁγηαζζέλησλ, θαὶ 

ἀζθνύλησλ ἐλ ζνί· δεδόμαζαη δ᾿ ἐλ θόζκῳ, θαὶ γὰξ ὁ ζὸο Δδόθηκνο, 

δηαγγέιιεη ζε ηνῖο πᾶζηλ. 

 

Πᾶο ὁ ἀζθνύκελνο ἐλ Ἄζῳ, ἀλπέησ δὴ ηὸλ δξόκνλ πεπνηζόησο, βεβαη- 

νύκελνο λῦλ, πὸ ηνῦ Δδνθίκνπ, ἀληακεηβῆο ὡο ηεύμεηαη, νξαλῶλ ηῆο 

Βαζηιείαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡο ἠξεηίζσ θαηνηθίαο, θαὶ νἰθήηνξαο νθ ἀλαμίνπο ζέιεηο· ἀκηιιώ- 

κεζα δέ, πξὸο βίνλ Δδνθίκνπ, ἀιιὰ ἡκῖλ βνήζεζνλ, ηνῖο ζνῖο δνύινηο 

Θενηόθε. 

 

ᾨδὴ ε´. Ὁ Δἱξκόο. 

Τὸλ ἐλ ὄξεη ἁγίῳ δνμαζζέληα 

 

Τὸλ ἐλ Ἄζῳ κπξίπλννλ ὀθζέληα, θαὶ δνμάδνληα Μνλὴλ Βαηνπαηδίνπ, 

λενθαλῆ ἀνίδηκνλ Δδόθηκνλ, δεῦηε ζπλειζόληεο, νἱ ἐλ αηῷ ἀζθνῦληεο, 

κλήζσκελ ἀμίσο. 

 

Τίο ἐμείπεη ηὸ ζάκβνο ὃ θαηέζρε, ηνὺο παξόληαο ζνπ ιεηςάλνπ ηῇ 

εξέζεη, νἳ ἐθπιαγέληεο ἅπαληεο ἐβόεζαλ· Μέγαο, ὦ παηέξεο, ἐλ ηῷ 

Δδνθίκῳ, Θεὸο ηῶλ Φξηζησλύκσλ. 

 

θθαζάξαο ηὸ ζθῆλόο ζνπ ζεόθξνλ, ηῇ ἀζθήζεη ὡο κὴ ἔρεηλ ηη γεῶδεο, 

νδὲ ὀζκῆο ιώδνπο ηη παληάπαζηλ· ὅζελ θαὶ δνρεῖνλ, ἀλάκεζηνλ 

θαηέζηε, ηνῦ νξαλίνπ κύξνπ. 

Θενηνθίνλ.. 

Θεηνθόθε ζεξκῶο ζε δπζσπνῦκελ· ζὺ γὰξ κόλε κεζίηξηα ηπγράλεηο, 

πᾶζη πηζηνῖο, θαὶ κάιηζηα ηνῖο δνύινηο ζνπ, ηνῖο ἐλαζθνπκέλνηο, ἐλ Ὄξεη 

ηῷ Ἁγίῳ, νὓο θξνύξεη ζαῖο πξεζβείαηο. 

 

ᾨδὴ ζ´. Ἐμέζηε ἐπὶ ηνύηῳ. 
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θάλεο πὲξ ἄλζξσπνλ ἐπὶ γῆο, ὡο δσὴλ δηαλύζαο ἰζάγγεινλ· ηίο γὰξ 

ὡο ζύ, δόμαλ ἐβδειύμαην παληειῶο, ὡο νδὲ κεηὰ ζάλαηνλ, ζέιεηλ ζνπ 

θαλῆλαη ηὰο ἀξεηάο. Γηό πεξ ζενθόξε, ὁ ζύκπαο εθεκεῖ ζε, ηνῦ 

νξαλνῦ θαὶ γῆο δηάθνζκνο. 

 

Σὺ ἔξγῳ ἐβεβαίσζαο ηὸ ῥεηόλ, ὃ Φξηζηὸο δηαῤῥήδελ ἐθέιεπζε, κεδὲλ 

πνηεῖλ, πξὸο ηὸ ζεαζῆλαη ἐλδεηθηηθῶο, ὡο ηνῦ κηζζνῦ ἀπέρνπζηλ, ἀξεηὰο 

νἱ πξάηηνληεο θαλεξῶο. Γηὸ θαὶ ἡγηάζζεο, Δδόθηκε ζεόθξνλ, ἁγηαζκῷ 

ηειείῳ πάλζνθε. 

 

Πινπζίαο ἀληδόζεηο ἐλ νξαλνῖο, εἰιεθὼο ηῶλ ἀκέηξσλ θακάησλ ζνπ, 

παξὰ Θενῦ, κλήζζεηη Δδόθηκε θαὶ ἡκῶλ, θαὶ ραιεπῶλ θαθώζεσλ, 

ιύηξσζαη ηνὺο ζπεύδνληαο ειαβῶο, ζνξῷ ζνπ ηῶλ ιεηςάλσλ· Μνλὴλ δὲ 

ηὴλ νἰθείαλ, ζώδνηο ιηηαῖο ζνπ πεξηζηάζεσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

∆νρεῖνλ γεγνλπῖα πεξθπέο, εδνθίᾳ Παηξὸο ηνῦ Γελλήηνξνο, Πλεύ- 

καηνο δέ, ἅκα ἐπειεύζεη ζπλεξγηθνῦ, Θενῦ ηνῦ Λόγνπ Πάλαγλε, ὃλ θαὶ 

θαζηθέηεπε ζὴλ Μνλήλ, πξεζβείαηο Δδνθίκνπ, ηεξεῖλ θαὶ πεξηέπεηλ, 

δηαησλίδεηλ ηε ἀπήκνλα. 

 

Καὶ εὐζύο, ηό· 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ ἀεηκαθάξη- 

ζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. 

Σὴλ Τηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ, θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ Σε- 

ξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεὸλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ· ηὴλ ὄλησο Θενηόθνλ, ζὲ 

κεγαιύλνκελ. 

Καὶ εἶηα ηὰ παξόληα Μεγαιπλάξηα. 

Τνὺο ἀζπαδνκέλνπο ζνπ ειαβῶο, ζνξὸλ ηῶλ ιεηςάλσλ, θαὶ ηεινῦληάο 

ζνπ ηὴλ θαηδξάλ, κλήκελ πεξηθξνύξεη, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο, Δδόθηκε 

ηξηζκάθαξ, ἀμηνζαύκαζηε. 

 

Τῆο Βαηνπαηδίνπ κέγαο θξνπξόο, θαὶ ηνῦ Ὄξνπο Ἄζσ, ὁ ἀζύιεηνο 

ζεζαπξόο, κνλαζηῶλ ἁπάλησλ, ηὸ γέξαο ηε θαὶ θιένο, Δδόθηκε ζεόθξνλ, 

θξνύξεη ηὴλ πνίκλελ ζνπ. 

 



[64] 
 

Μέγηζηνο πάξρεηο ἡκῶλ θξνπξόο, θύιαμ θαὶ πξνζηάηεο, ἀληηιήπησξ 

θαὶ πξεζβεπηήο, ἐλ θηλδύλνηο ῥύζηεο, Μνλῆο Βαηνπαηδίνπ, Δδόθηκε 

ηξηζκάθαξ· δηὸ ηηκῶκέλ ζε. 

 

Πάλησλ λνζεκάησλ ἀπαιιαγήλ, πόλσλ θαὶ θηλδύλσλ, θαὶ δαηκόλσλ 

ἐπηβνπιῆο, θάξαλ ζνπ ηὴλ ζείαλ, πηζηνῖο πᾶζηλ ἐδείμσ, Δδόθηκε 

ζεόθξνλ, θάξκαθνλ ἕηνηκνλ. 

 

Θήθε ἡ παλεύνζκνο ηῶλ ζεπηῶλ, ιεηςάλσλ ζνπ κάθαξ, εσδίαλ κπξε- 

ςηθήλ, ἄηερλνλ πξνρέεη ηνῖο πξνζηνῦζη πᾶζηλ, γείαλ ηε βξαβεύεη, ςπρῆο 

θαὶ ζώκαηνο. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί… 

Ὁ ἀλαγλώζηεο. ηὸ Σξηζάγηνλ. 

 

Δἶηα ηὸ Ἀπνιπηίθηνλ ηνῦ Ἁγίνπ Δὐδνθίκνπ. 

Ἦρνο γ´. Θείαο πίζηεσο. 

Μῦξνλ εὔνζκνλ Βαηνπαηδίνπ, ἡδππλόνηο ζνπ ὁδκαῖο ζαπκάησλ, ἀλε- 

δείρζεο ηξηζκάθαξ Δδόθηκε, εσδηάδσλ ςπρὰο θαὶ ηὰ ζώκαηα, ηῶλ 

πξνζηόλησλ ζνξῷ ηῶλ ιεηςάλσλ ζνπ· Θενδόμαζηε, Φξηζηὸλ ηὸλ Θεὸλ 

ἱθέηεπε, δσξήζαζζαη ἡκῖλ ηὸ κέγα ἔιενο. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

Καὶ ςάιινληαη ηὰ παξόληα ηξνπάξηα. 

Ἦρνο β´. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Ῥέεη ἰακάησλ πνηακνύο, πέκπεη ἀξσκάησλ ἀθηῖλαο, βιύδεη ζαπκάησλ 

πεγάο, ζήθε ηῶλ ιεηςάλσλ ζνπ, ζνθὲ Δδόθηκε, ἀκηζζὶ ἰσκέλε ηε, ηνὺο 

ζὲ πξνζθπλνῦληαο· ὅζελ ζνπ δεόκεζα πεξηπηπζζόκελνη, ζείαλ ζνπ ζνξὸλ 

θαὶ βνῶληεο· Οἴθηεηξνλ ἡκᾶο ηαῖο ιηηαῖο ζνπ, θαὶ δεηλῶλ παληνίσλ 

ἐιεπζέξσζνλ. 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη 

Τελ πάζαλ ειπίδα κνπ… 

 

Γηεπρώλ… 


