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18 Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Νενκαξηύξσλ ΙΙΔΧΡΟΤ, ΓΕΧΡΓΙΟΤ θαί 

ΕΙΡΗΝΗ ἐλ Κξήηῃ, Ἰσ. Παλαγνπνύινπ 
 

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 

 

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

αὐημῦ. Εἶηα ηά Τνμπάνζα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Φανζημανύημζξ ηῶκ Ἁβίςκ θεζράκμζξ, Ἱενμιάνηονμξ ηθεζκμῦ 

Ἰζζδώνμο, ηαὶ Γεςνβίμο ιάηανμξ Εἰνήκδξ ζεικῆξ, δεῦηε 

πνμζπθάζςιεκ, εὐθααῶξ πνμζηοκμῦκηεξ, πάνζκ ηε ηαὶ ἔθεμξ ἐλ 

αὐηῶκ ἐηγδημῦκηεξ, ηαὶ ἐκ ηζκδύκμζξ εείακ ἀνςβήκ, ἵκα αμῶιεκ· 

ηνζὰξ παῖνε πάκηζιε. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε…. 

 

Ὁ Ν΄ (50)  Φαικόο. 

 

Εἶηα ὁ Κακώκ, μὗ ἡ ἀηνμζηζπίξ: Ἰζίδωρε, βοήζεη κοη, 

ἱθεηερίως θράδω. Ἰω.  

 

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

Ἰζίδςνε ηνάγς αμήεεζ ιμζ, ηαὶ ἱηεηδνίςξ, ἀκαπέιπς ζιζηνὰκ 

ᾠδήκ, ὅπςξ ιὲ θοηνώζῃξ ιοζημθέηηα, ἐη ηῶκ παεῶκ ηαὶ δεζκῶκ ἐκ 

μἷξ πέπηςηα. 

 

Σηοβκάγς ηὴκ ὄρζκ ηαὶ ηαηδθῶ, ἐη ηῆξ ροπμθέενμο, 

ῥαεοιίαξ· δζὸ αμῶ· ηὴκ παναιοείακ δώνδζαί ιμζ, ηαὶ ροπζηὴκ 

εὐνςζηίακ Ἰζίδςνε. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_97.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_97.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_97.html
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Ἰάζεςκ πείιαῤῥμκ ηνμοκδδόκ, ηὸ ζεπηόκ ζμο ζηῆκμξ, 

ἀκαανύεζ λεκμπνεπῶξ· δζὸ εὐθααῶξ αὐηῷ πνμζπίπης, ηαὶ ἀνςβήκ 

ζμο αἰημῦιαζ Ἰζίδςνε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Δοκάιεςκ Θνόκςκ ηαὶ Φενμοαείι, Σεναθεὶι Ἀββέθςκ, 

Ἀνπαββέθςκ λμοζζῶκ, ηῶκ Κονζμηήηςκ ηαὶ Ἀνπῶκ ηε, ηζιζςηένακ 

Ἁβκὴκ ιεβαθύκμιεκ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ὠηεζθὴκ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηαὶ ηὴκ δεζκὴκ ηάηςζζκ, ηῇ 

εαοιαημονβῷ ζμο πνεζαείᾳ, ηάπα εενάπεοζμκ, ὅηζ πεθάγεζξ δζζζῶξ, 

ὡξ Ἱενεὺξ ηαὶ ὡξ Μάνηοξ, ηῷ Φνζζηῷ ιαηάνζε, Πάηεν Ἰζίδςνε. 

 

Ῥοπανίακ παεῶκ ιμο ηαὶ θμβζζιῶκ αθάζθδιμκ, ιὲ 

ηαηαπμκηίγεζ εἰξ θάηημκ, πάθζκ ημθάζεςξ· δζὸ ηὴκ πεῖνα ηὴκ ζήκ, ὡξ 

ζοιπαεὴξ ἔηηεζκόκ ιμζ, ηαὶ εἰξ θῶξ ἀκάβαβε, Μάνηοξ ἱηέηδκ ζμο. 

 

Εἰνδκαία ζμο ηθῆζζξ κύιθδ Φνζζημῦ πάκζεικε, ἐκ ηῇ 

ηηθδζίᾳ ιδκύεζ, ηὸκ πμθοπόεδημκ, ημῦ Παναηθήημο ηανπόκ, ηαηὰ 

ηὸκ Παῦθμκ εἰνήκδκ, ἣκ πμεῷ δμεῆκαί ιμζ, Μάνηοξ πνεζαείαζξ ζμο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Βζμηεύςκ ἀζώηςξ ηὰξ ἐκημθὰξ Δέζπμζκα, ημῦ Εὐαββεθίμο ὁ 

ηάθαξ, πᾶζαξ ἠβκόδζα· δζὸ θζηάξ Σμο αἰηῶ, ηὰξ ιδηνζηὰξ πνὸξ Υἱόκ 

Σμο, ημῦ θμζπμῦ πμνεύεζεαζ, ηνίαμκ ζςηήνζμκ. 

 

Δζάζςζμκ, Ἱενμιάνηοξ Ἰζίδςνε ζὺκ ημῖξ ηέηκμζξ, ημὺξ ἐκ 

πίζηεζ ὑιῖκ πνμζηνέπμκηαξ Ἅβζε, ἀπὸ πακημίςκ, ηζκδύκςκ ηαὶ 

κμζδιάηςκ. 

 

πίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ 

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

 

 

 



[266] 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Μανηύνςκ Φνζζημῦ, ηνζζάνζειμκ πανάηαλζκ, ηῆξ Κνήηδξ 

αθαζημύξ, ἐκεέςξ ιαηανίγμιεκ, ἐλ αὐηῶκ αἰημύιεκμζ, ηαπζκὴκ 

ἀκηίθδρζκ ηνάγμκηεξ· ιὴ ἐπζθάεμο πάκηζιε ηνζάξ, ηῶκ πίζηεζ ηαὶ 

πόεῳ βεναζνόκηςκ ζε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Οἰημθεόνςξ ἐαίςζα, ηαὶ πενζμοζίακ ιμο ἐδαπάκδζα· δζὸ 

ἔθεμξ πνμζένπμιαζ, ἐηγδηῆζαζ Μάνηοξ εἰξ ηὸκ μἶηόκ ζμο. 

 

Ἡδοπάεεζακ ζώιαημξ, ηαὶ ροπῆξ Ἰζίδςνε ηὸ ἀηόθαζημκ, κῦκ 

παθίκςζμκ ἱηέημο ζμο, ηαῖξ ἡκίαζξ εείςκ πανζζιάηςκ ζμο. 

 

Θεμζέπηςν Ἰζίδςνε, ιεηὰ ηῶκ ηεηκίςκ ζμο Φνζζηῷ πνέζαεοε, 

ημῦ ζςεῆκαζ ηὰξ ροπὰξ ἡιῶκ, πάκηςκ ηῶκ ὐικμύκηςκ ηὰ ζὰ 

εαύιαηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

λεθαίδνοκαξ ἄκενςπμκ, ηῇ ζεπηῇ βεκκήζεζ Σμο Ἀπεζνόβαιε, 

ἀθθ’ ὡξ ἄζςημξ ἐῤῥύπςζα, ηῆξ ροπῆξ ζημθὴκ ηὴκ εεμΰθακημκ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἴζποζμκ ροπή, ηαῖξ θζηαῖξ Ἱενμιάνηονμξ, ηαὶ ηαῖξ πνεζαείαζξ 

παίδςκ εεμθζθῶκ, ηαὶ ἀβςκίγμο πθμοημῦζα, ημύημοξ ὡξ πάηνςκαξ. 

 

Μύνμκ ηεκςεέκ, ἐη ηαιείςκ εείμο Πκεύιαημξ, ὀζηὰ ἐηάθορέ 

ζμο ηνμημααθῆ· ὅεεκ ὀζιῆξ εὐςδίαξ, ροπήκ ιμο πθήνςζμκ. 

 

Ὄθαζόκ ἐζηζ, ηὸ μἰηεῖκ ὁιμῦ ὡξ ἔθεβεκ, Πνμθδηάκαλ πάθαζ 

ημὺξ ἀδεθθμύξ, ἐλ ὧκ δμεῆκαί ιμζ πκεῦια, αὐηῷ θζθάδεθθμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴαζαζ πθδβάξ, ηῆξ ροπῆξ ἐη πανααάζεςξ, ηαὶ παεδιάηςκ 

ἕθηδ ηὰ ἀθβεζκά, ηῇ ιδηνζηῇ Σμο θνμκηίδζ, πνςιέκδ Δέζπμζκα. 
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ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἰάζεςκ, ηνμοκδδὸκ ηὰ κάιαηα, ἡ ζμνὸξ ηῶκ Ἀεθδηῶκ 

ἀκααθύγεζ· ὅεεκ πζζημί, ηῶκ ζςιάηςκ ηὰ ἄθβδ, ηαὶ ηὰ κμζήιαηα 

θμύζςιεκ ἅπακηεξ, κεονώζεζξ δὲ ηὰξ ροπζηάξ, ηῇ ῥμῇ ηῶκ 

εαοιάηςκ ἐηπθύκςιεκ. 

 

Κοιάηςκ, αζμηζηῶκ ηὸκ ηθύδςκα, ηαὶ ηὴκ εύεθθακ παεῶκ 

ἀηαεάνηςκ, κῦκ Ἀεθδηαί, ηαηεοκάζαηε ηάπεζ, ηαῖξ εενιμηάηαζξ 

πνεζαείαζξ πνὸξ Κύνζμκ, Ἰζίδςνε εαοιαημονβέ, ηαὶ Εἰνήκδ ζεικὴ 

ηαὶ Γεώνβζε. 

 

νπόιεκμζ, θμβζζιμὶ ιὲ ῥίπημοζζκ, εἰξ ηὸ αάναενμκ δεζκῆξ 

ἀπς-θείαξ, ὅπμο ἐηεῖ, ὁ ἀημίιδημξ ζηώθδλ, ηαὶ ὁ ηνζβιὸξ ηῶκ 

ὀδόκηςκ θμαίγεζ ιε· δζὸ ηαὶ ἠπδνῶξ αμῶ· ἐπζεέζεζξ ἐπενμῦ 

δζαζηέδαζμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τὸκ ιόκμκ, ἐη ημῦ Παηνὸξ ἀιήημνα, ηαὶ ἀπάημνα ἐη Σμῦ Θεὸκ 

Λόβμκ, Μῆηεν ἁβκή, Πακαβία δοζώπεζ, ηῇ ιδηνζηῇ κῦκ πνςιέκῃ 

πνεζαείᾳ Σμο, πνὸξ Κύνζμκ Σμο ηαὶ Υἱόκ, ὐπὲν πάκηςκ ἠιῶκ ηῶκ 

ηζιώκηςκ ζε. 

 

Δζάζςζμκ, Ἱενμιάνηοξ Ἰζίδςνε ζὺκ ημῖξ ηέηκμζξ, ημὺξ ἐκ 

πίζηεζ ὑιῖκ πνμζηνέπμκηαξ Ἅβζε, ἀπὸ πακημίςκ, ηζκδύκςκ ηαὶ 

κμζδιάηςκ. 

 

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

ηῶκ ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Παναδόλῳ ηνόπῳ ἐη ηῆξ βῆξ ἀκεθάκδζακ, Ἰζζδώνμο ηαὶ ημῦ 

Γεςνβίμο Εἰνήκδξ ηε, εὐςδίαξ ηῆξ πκεοιαηζηῆξ ηὰ ἔιπθεα ὀζηά· δζὸ 

ἔζπεοζα ὁ ἐκδεήξ, εἰξ ηὴκ πνμζηύκδζζκ αὐηῶκ, ἐηαμῶκ πνὸξ ημὺξ 

Μάνηοναξ· ῥάκαηε πακαβίμο, ημῦ Πκεύιαημξ εὐςδίακ, εἰξ ηὴκ ροπὴκ 

ημῦ ηαπεζκῶξ, ὑιῶκ ιέθπμκημξ ηὰ εαύιαηα. 
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Πξνθείκελνλ. Θασκαζηὸς ὁ Θεὸς ἐλ ηοῖς Ἁγίοης Αὐηοῦ. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοης ηοῖς ἐλ ηῇ γῇ Αὐηοῦ, ἐζασκάζηωζελ ὀ Κύρηος. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. 21, 12-19). 

Εἶπεκ ὁ Κύνζμξ ημῖξ ἑαοημῦ Μαεδηαῖξ· πνμζέπεηε ἀπό ηῶκ 

ἀκενώπςκ· ἐπζααθμῦζζ βὰν ἐθ᾿ ὑιᾶξ ηὰξ πεῖναξ αὐηῶκ, ηαὶ 

δζώλμοζζ, παναδζδόκηεξ εἰξ ζοκαβςβὰξ ηαὶ θοθαηάξ, ἀβμιέκμοξ ἐπὶ 

ααζζθεῖξ ηαὶ ἡβειόκαξ, ἕκεηεκ ημῦ ὀκόιαηόξ ιμο· ἀπμαήζεηαζ δὲ 

ὑιῖκ εἰξ ιανηύνζμκ. Θέζεε μὖκ εἰξ ηὰξ ηανδίαξ ὑιῶκ, ιὴ πνμιεθεηᾶκ 

ἀπμθμβδεῆκαζ· ἐβὼ βὰν δώζς ὑιῖκ ζηόια ηαὶ ζμθίακ, ᾗ μὐ 

δοκήζμκηαζ ἀκηεζπεῖκ μὐδὲ ἀκηζζηῆκαζ πάκηεξ μἱ ἀκηζηείιεκμζ ὑιῖκ. 

Παναδμεήζεζεε δὲ ηαὶ ὑπὸ βμκέςκ, ηαὶ ζοββεκῶκ, ηαὶ θίθςκ, ηαὶ 

ἀδεθθῶκ· ηαὶ εακαηώζμοζζκ ἐλ ὑιῶκ, ηαὶ ἔζεζεε ιζζμύιεκμζ ὑπὸ 

πάκηςκ δζὰ ηὸ ὄκμιά ιμο· ηαὶ ενὶλ ἐη ηῆξ ηεθαθῆξ ὑιῶκ μὐ ιὴ 

ἀπόθδηαζ· ἐκ ηῇ ὑπμιμκῇ ὑιῶκ ηηήζαζεε ηὰξ ροπὰξ ὑιῶκ. 

 

Δόμα. Ταῖξ ηῶκ Ἀεθμθόνςκ... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο... 

 

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

κε, ὁ Θεός... 

Ἔβναθεκ ὁ ηάθαιμξ, ημῦ Πνμθδηάκαηημξ πάθαζ, ηῶκ δζηαίςκ 

θείρακα, δζαζώγεζ Κύνζμξ ἀδζάθεμνα· ημύημο ἄνηζ ἡ πνόῤῥδζζξ, ἐπὶ 

Ἀεθμθόνμοξ, ἐπθδνώεδ ἐιθακέζηαηα, ὅηε ἐηόιζζακ, ἐη ζηζᾶξ ημῦ 

ηάθμο ζηδκώιαηα, ηθεζκμῦ Ἱενμιάνηονμξ, ηαὶ Παζδμιανηύνςκ ἃ 

ζέαμιεκ. Ταῦηα πνμζηοκμῦιεκ, δεπόιεκμζ πανίηςκ πθδζιμκήκ, μἱ 

εὐθααῶξ ἀκαηνάγμκηεξ· παῖνε ηνζὰξ πάκηζιε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἡ πάνζξ ημῦ Παναηθήημο πνὸ ηῆξ ὁιμθμβίαξ ηαεανςηάηαζξ 

ροπαῖξ, ἐζηήκςζε Μανηύνςκ, Εἰνήκδξ Ἰζζδώνμο, Γεςνβίμο ημῦ 

ιάηανμξ· δζὸ ηὰ ζηήκδ αὐηῶκ, ἡιᾶξ κῦκ εὐθμβμῦζζκ. 

 

Ῥςιαθέᾳ ζμο βκώιῃ ηαὶ Σηαονμῦ ηῇ δοκάιεζ Ἀβανδκῶκ ηὰξ 

αμοθάξ, ἐζηέδαγεξ ηνζζιάηαν· δζὸ ηαὶ δζαεέζεζξ, ἀνπεηάημο 

δζάθοζμκ, ἵκα ηἀβὼ ἐηαμῶ· ἡ δόλα ηῷ Κονίῳ. 
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Ἰζπὺκ ηαὶ πνμζηαζίακ ἐκακηίμκ δαζιόκςκ ηαὶ θμβζζιῶκ ημῦ 

ἐπενμῦ, ἡ ηνζὰξ πανέπεζ, ἐκδόλςκ Ἀεθμθόνςκ, ημῖξ αμῶζζ ηαὶ 

ράθθμοζζ· παῖνε Μανηύνςκ Φνζζημῦ, ηνζὰξ ἡ πακμθαία. 

 

Θενηνθίνλ. 

ᾨδζηῶξ Σὲ Πανεέκε ὁ πακάεθζμξ παῖξ Σμο πῶξ ἀκοικῆζαζ 

ημθιῶ; ἢ πῶξ ηῇ Σῇ Εἰηόκζ, εανζές πνμζηοκῆζαζ, ὁ ηαθαίπςνμξ 

δμῦθόξ Σμο; ἀθθ’ ὦ Πανεέκε ἁβκή, ηὸκ πόεμκ ιὴ πανίδῃξ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Σςιαηζηάξ ηε, ηαὶ ροπζηὰξ ἀθβδδόκαξ, ηῇ πνμζραύζεζ ηῶκ 

πακηίιςκ θεζράκςκ, ηῶκ ηνζῶκ Μανηύνςκ, Φνζζηέ ιμο ἐηδζώηεζξ. 

 

Καεανηζηῇ, ηαηὰ παεῶκ εεία δόζζξ, ἐπανίζεδ μὐνακόεεκ ζμζ 

Μάνηοξ· δζὸ ἐλαζημῦιεκ, ηὰξ πάνζηαξ πθμοζίςξ. 

 

Ῥμὴκ δαηνύςκ, ηαὶ ζηεκαβιμὺξ ιὴ πανίδῃξ, ηαθαζπώνμο 

μἰηέημο ζμο ιάηαν· ἀθθ’ ἐκίζποζόκ ιε, ηῇ πάνζηζ ἣκ ἔπεζξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἄκαζζα πέθεζξ, Φνζζηζακῶκ ἣκ ηὰ βέκδ, ιαηανίγμιεκ πάκηα 

ἐκεέςξ, ὡξ ηῇ ζοββεκῇ Σμο, πνμεῖπαξ Θεμηόηε. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ζαπνείςξ ηῆξ ὁδμῦ ιμο, ὦ Ἱενμιάνηοξ, ἣκ ιέθθς ααίκεζκ ὁ 

ηάθαξ ὑπάνπς ἐβώ· δζὸ ζμὶ ζπεύδς βκςνῖζαί ιμζ, εεῖμκ εέθδια. 

 

Ὡξ ιύζηαζ ηῆξ Τνζάδμξ, Μάνηονεξ αἰηεῖζεε, ηὴκ ροπζηὴκ 

ζςηδνίακ ηζιώκηςκ ὑιᾶξ· δζὸ ιμθπὰξ βδεμζύκμοξ, κῦκ 

ἀκαιέθπμιεκ. 

 

Ἰζίδςνε εεόθνμκ, Γεώνβζε ηνζζιάηαν, ηαὶ ηαθθζιάνηοξ 

Εἰνήκδ ὡξ δύμ θεπηά, ηῆξ πδνεομύζδξ ἐηείκδξ, ηὸκ ὕικμκ δέλαζεε. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ὡναῖμκ πανὰ πάκηαξ, βόκμοξ ηῶκ ἀκενώπςκ, Ὃκ Σὺ ἐηύδζαξ 

λέκςξ ηαὶ Λόβμκ Θεμῦ, ζὺκ ηῇ ηνζάδζ Μανηύνςκ, Κόνδ ἱηέηεοε. 

 

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 ηῶκ Μανηύνςκ ἡ ηνζθεββήξ, ζύκμδμξ ἀζηένςκ, ἡ 

θςηίγμοζα ἱθανῶξ, ηῶκ πζζηῶκ ηὰξ θνέκαξ, θςηὶ ημῦ ιανηονίμο, 

Φνζζημῦ ηὴκ ηηθδζίακ, ἡ ζεθαβίγμοζα. 

 

ᾌζιαζζ ηαὶ ὕικμζξ ἀεθδηζημῖξ, πνάλεζζκ ἐκεέμζξ, ἰζαββέθῳ δὲ 

αζμηῇ, ἀλίςξ ηνζάδα, Μανηύνςκ πακεκδόλςκ, πμνεῖαζ νεμδόλςκ, 

δεῦηε ηζιήζςιεκ. 

 

Ἱενέςκ δόλακ ηαὶ ηαθθμκήκ, ηαὶ ηῶκ Ἀεθμθόνςκ, ηὴκ 

πενίδμλμκ πανιμκήκ, ημῦ Εὐαββεθίμο, θζθόηζιμκ ἐνβάηδκ, Ἰζίδςνμκ 

ηὸκ εεῖμκ, κῦκ ιεβαθύκςιεκ. 

 

Ῥῶζζκ ηαὶ ὑβείακ πκεοιαηζηήκ, ὡξ ηνμοκὸξ πδβάγεζ, ηῶκ 

θεζράκςκ εήηδ ζεπηή, ζμθμῦ Ἰζζδώνμο, ηαὶ Μάνηονμξ Εἰνήκδξ, 

ηθεζκμῦ δὲ Γεςνβίμο, μὓξ ιαηανίγμιεκ. 

 

Εὐεαθῶξ ἐαθάζηδζακ ἐκ ηῇ βῇ, ηῆξ Μεβαθμκήζμο, ιανηονίμο 

ηνία θοηά, ἀεθήζεςξ πάθαζ, ημῖξ ῥείενμζξ πμηζζεέκηα, ζηζᾷ δὲ κῦκ 

εαοιάηςκ, Κνήηδκ δνμζίγμκηα. 

 

Τὴκ ικήιδκ ηζιῶιεκ πανιμκζηῶξ, ημῦ ἱενςηάημο, Ἰζζδώνμο 

ηαὶ Ἀεθδημῦ, ηαὶ Παζδμιανηύνςκ, Εἰνήκδξ ηῆξ Πανεέκμο, ηαὶ εείμο 

Γεςνβίμο, ημῦ βεκκαζόθνμκμξ. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηόθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 



[271] 

 

 

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

θέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

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

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ.  

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 εὐζπθαβπκίαξ ηὴκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, 

εὐθμβδιέκδ 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. 

Ἴδε, ηνζθαιπῆ ἀζηενζζιόκ, ἐκ ηῷ ηηθδζίαξ αἰεένζ, ὦ 

πανμδῖηα γςῆξ, θάιπνοκμκ δζάκμζακ, θςηὶ ἀεθήζεςξ, Ἰζζδώνμο ημῦ 

ιάηανμξ, πανεέκμο Εἰνήκδξ, εείμο Γεςνβίμο ηε, ημῦ 

ἀκδνεζόθνμκμξ· ημύημοξ ὠξ ὁνόζδια ἔπε, αίμο δὲ θαζδνμὺξ 

ὀδμδείηηαξ, ηάθθδ Παναδείζμο ημὺξ δεζηκύμκηαξ. 

 

Δέζπμζκα 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. 

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 
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