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29 Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο  Καλώλ Ὁζίαο 

ΑΝΝΗΣ ΔΥΦΗΜΙΑΝΟΥ, γ. Ἰζηδώξαο  
 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο  

ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ.  

 

Δἶηα ηά Τξνπάξηα. Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Τῶλ γεεξῶλ ηὰο ἡδνλὰο παξηδνῦζα, θαὶ ἀλδξηθῇ ἐλ ζπλνδείᾳ 

θξπβεῖζα, ζενθεγγῶο ἐζηήξημαο πακκάθαξ ηὸλ λνῦλ, Πλεύκαηνο 

ηαῖο ιάκςεζηλ, ἀδαπάλεηνλ ράξηλ· ὅζελ ἀλαβιύδνπζα, ηνῖο πνζνῦζηλ 

εθξόλσο, ἰρλειαηῆζαη δξόκνλ ηνῦ Φξηζηνῦ, Ἄλλα ιηηαῖο ζνπ, ἡκᾶο 

θσηαγώγεζνλ. 

 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη· εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην ἐθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οθ 

ἀπνζηῶκελ Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄(50) Ψαικόο. 

 

Δἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Ἄννα, προζδέτοσ ἐμὴν 

ἱκεζίαν. Ἰζιδώρας Μ. 

 

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

 

Ἀιήθηῳ ιαηξεύνπζα ραξκνλῇ, παλεύθεκε Ἄλλα, Θεαξρίαλ 

ηὴλ ηξηθαῆ, ηὸ ζθόηνο δηάιπζνλ λνόο κνπ, ηαῖο ἀζηξαπαῖο ζεαπγνῦο 

ηαπεηλώζεσο. 

 

Νηθήζαζα Μῆηεξ ηὰο ἀπελεῖο, ἐθόδνπο ηνῦ πιάλνπ, 

παληεπρίᾳ ζνπ ἀῤῥαγεῖ, ἐλίζρπζνλ Πλεύκαηνο ηῷ ζζέλεη, ηνὺο 

ἀλπκλνῦληαο ηὸλ μέλνλ ζνπ δίαπινλ. 

 

Νεπξώζαζα πίζηεη ζενπξγηθῇ, ηνῦ ζήιενο θύζηλ, ἐλεδύζεο 

πνκνλήλ· δηόπεξ γελνῦ κνη ἀληηιήπησξ, εἰο κεηαλνίαο πνξείαλ ηὴλ 

δύζβαηνλ. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_18.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_18.html


[212] 

 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ἀγξύπλνηο πξεζβείαηο Σνπ Ἀγαζή, ἀζιίαλ ςπρήλ κνπ, 

ἐθθαζαίξνπζα κπζηηθῶο, ἀλάδεημνλ ἔγρξπζνλ θνξεῖνλ, ηνῦ 

Εσνδόηνπ Υἱνῦ Σνπ Παλάρξαληε. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

 

Πξπηαλεύνπζα Ἄλλα, ζενθεγγεῖο ράξηηαο, δώξεζαη ἡκῖλ 

θαξηεξίαο, ηὴλ ἱιαξόηεηα· θαὶ γὰξ ηνῦ ζύδπγνο, θαὶ ηῶλ ηεθλίσλ ηὸλ 

πόηκνλ, πξόζθιεζηλ ιειόγηζαη, ζείαο ἀζιήζεσο. 

 

Ῥπνκέλε καλίαο, ηνῦ θζνλεξνῦ δξάθνληνο, Ἄλλα ζπκπαζείαο 

ἰζρύτ, πάληαο ὀρύξσζνλ, ἵλα νἰθηίξκνλη, θαὶ θηιαδέιθῳ θαξδίᾳ, 

ιύσκελ ζθνηόκαηλαλ, ηῆο θαηαθξίζεσο. 

 

δπλώκελνλ ζθόδξα, ἐλ ἀιγεηλνῖο πάζεζηλ, ἴαζαη θἀκὲ ηαῖο 

εραῖο ζνπ, λέκνπζα ἄθεζηλ· θαὶ γὰξ θαηεύγαζαο, ἐλ ἀξρηθώηῳ 

εθιείᾳ, Ὄιπκπνλ θαὶ Βόζπνξνλ, Ἄλλα ζεόθσηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Σειαζθόξῳ δεήζεη, ἀγαζνπξγὲ Ἄρξαληε, θώηηζνλ ζεπηὴλ 

θθιεζίαλ, δηαζθεδάδνπζα, ηῆο ἀγλσζίαο ἀριύλ, θαὶ κεηξηθῇ Σνπ 

ελνίᾳ, γλῶζηλ ἐπνκβξίδνπζα ηὴλ ἀθαηάιεθηνλ. 

 

Γηάζσζνλ, ἐθ ςπρνθζόξσλ παγίδσλ ηνῦ ἀξρεθάθνπ, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη παλεπιαβεῖ, εθξόλσο πξνζηξέρνληαο, ζεόῤῥπηε Ἄλλα, ηῇ ζῇ 

πξεζβείᾳ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

 

 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

λ πεύθῃ θιεηλῇ, θαὶ θέδξῳ θππαξίζζῳ ηε, πηζηῶλ ζεαπγῆ 

πξνζείιθπζαο ζπλέιεπζηλ, εἰο ὀζκὴλ ἀξώκαηνο, Εσνδόηνπ Ἄλλα 
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θαιιίληθε, Ἀβξακηηῶλ Μνλὴλ ζενπξγηθήλ, ἐγείξαζα Πξνῦζαλ εἰο 

παλόιβηνλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

 

Γεμακέλε δεήζεηο κνπ, Ἄλλα ζενδώξεηε ηὴλ παξάινγνλ, ηῆο 

νἰήζεσο ἀθάληζνλ, κῆληλ ηὴλ ἀόθλσο πνιεκνῦζάλ κε. 

 

Δεξγέηηο ὡο ἄκπεινο, Δθεκηαλέ κε ἀῤῥήησο γιύθαλνλ, 

εκελείαο ζνπ ηνῖο βόηξπζη, Μάλδξαλ ηνῦ ιύκπνπ θαζεδύλαζα. 

 

Φαξκνζύλνηο θσηίζκαζη, δόθσζηλ θαηάξγεζνλ ἀπνγλώζεσο, 

ἡ ηὴλ Πξνῦζαλ ἀγιαΐζαζα, Ἄλλα ἐιπηδώξνηο ζνπ ραξίζκαζη. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

ινρξύζενλ ἔλδπκα, θέξνπζα Θεόλπκθε θαζαξόηεηνο, 

γπκλσζέληα κε ηνῖο πάζεζη, ζθέπαζνλ ἐλ ὥξᾳ ηῆο ἐηάζεσο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

 

Ὕςσζαο ιακπξῶο, Μῆηεξ Ἄλλα ηὸλ Οἰθηίξκνλα, εηίδνπζα 

ιηηαῖο ζνπ θαεηλαῖο, ἱιαζκνὺο ηνῖο ἐθδεηνῦζη ηὰο δεήζεηο ζνπ. 

 

Ἔπαξνλ Φξηζηνῦ, ζείαο ρεῖξάο ζνπ παλεύθεκε, θαὶ παξάζρνπ 

κλεηαῖο ζνπ ηὴλ ραξάλ, θαηεπλάδνπζαλ ηῶλ ζιίςεσλ ηὴλ θάκηλνλ. 

 

Μέκλεζν ἡκῶλ, ἀλπκλνύλησλ ζε παλάξηζηε, ζὺλ ηῷ ζείῳ ζνπ 

ἀγιώηηῳ ἀζθεηῇ, δηὰ ζέβαο ηῶλ Δἰθόλσλ καξηπξήζαληη. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ἥδπλνλ ἡκᾶο, ἐμαιείθνπζα πηθξόηεηα, ηῆο ἀξραίαο 

παξαβάζεσο Ἁγλή, θαὶ δσξνῦζα ηὴλ ἀξρέγνλνλ ιακπξόηεηα. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

 

Νελίθεκαη, δπζκελνῦο ηνῖο βέιεζη, θαὶ ηξαπκάησλ ἀιγεδόζη 

ζηελάδσ· δηὸ ηῇ ζθέπῃ ζνπ Ἄλλα πξνζηξέρσ, ἐπηδεηῶλ ἀθεζώδπλα 
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θάξκαθα· θαὶ γὰξ ἐλ ζνὶ ζενπξεπῶο, ἐδνμάζζε Φξηζηνῦ ηὸ 

καξηύξηνλ. 

 

Ἰζύλαζα, ηνῦ λνὸο ὁξκήκαηα, εἰο ηξηζζόθσηνλ Φξηζηνῦ 

θνηλσλίαλ, ηῶλ Σεξαθεὶκ πξνζεδέμσ ηὴλ θαῦζηλ, θαζππνκείλαζα 

ριεύεο ἀπήλεηαλ· δηὸ ἰάησξ ζαπκαζηή, ςπρνθζόξσλ παζῶλ κνπ 

γελήζεηη. 

 

Καιιίζηεθνο, κνλαδόλησλ Ἄγγεινο, ἐλππάξρνπζα παλάξηζηε 

Ἄλλα, ἀιαδνλείαο δεηλὴλ δπζσδίαλ, ἐθ ηῆο ςπρῆο κνπ ἐμάιεηςνλ, 

δένκαη· θαὶ γὰξ κπξίπλννλ Υἱόλ, ἐλ ὀζκῇ ηῆο θελώζεσο εἵιθπζαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Δθξαίλνπζα, ηαπεηλῶλ ηὸ ζύζηεκα, ιακπεδόζη ραξκνζύλνπ 

ἀγάπεο, ἐλ ηῷ βαξάζξῳ ἀζιίαο ςπρῆο κνπ, αηνγλσζίαο ηὸ θῶο 

ἐμαπόζηεηινλ, Φσηὸο πάξρνπζα ηξνθόο, θαὶ βξνηῶλ ηηζελὸο 

παλαθήξαηνο. 

 

Γηάζσζνλ, ἐθ ςπρνθζόξσλ παγίδσλ ηνῦ ἀξρεθάθνπ, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη παλεπιαβεῖ, εθξόλσο πξνζηξέρνληαο, ζεόῤῥπηε Ἄλλα, ηῇ ζῇ 

πξεζβείᾳ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

 

Ὡο ηνῦ ιύκπνπ ἡδύῤῥπηνο κέιηζζα, ἐλ ηῷ θεξίῳ ηῆο 

πίζηεσο ἥδπλαο, ζεπηῶλ κνλαζηῶλ ηὰ ζπζηήκαηα, ἀῤῥελσζεῖζα 

Τξηάδνο ἐκπλεύζεζηλ, ὦ Ἄλλα, Βνζπόξνπ ηὸ θαύρεκα. 

 

Δἶηα, νἱ Ἀλαβαζκνί· ηὸ α΄ Ἀληίθσλνλ ηνῦ δ΄ ἤρνπ. 

 

Πξνθείκελνλ. Ὑπομένων ὑπέμεινα ηὸν Κύριον καὶ προζέζτε 

μοι καὶ εἰζήκοσζε ηῆς θωνῆς ηῆς δεήζεώς μοσ. 

Ση. Καὶ ἔζηηζεν ἐπὶ πέηραν ηοὺς πόδας μοσ καὶ καηηύθσνε ηὰ 

διαβήμαηά μοσ. 
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Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. θε΄ 1-13). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηήλ παξαβνιήλ ηαύηελ. κνηώζε ἡ Βαζηιεία 

ηῶλ νξαλῶλ δέθα παξζέλνηο, αἵηηλεο ιαβνῦζαη ηὰο ιακπάδαο 

αηῶλ ἐμῆιζνλ εἰο ἀπάληεζηλ ηνῦ λπκθίνπ. Πέληε δὲ ἦζαλ ἐμ αηῶλ 

θξόληκνη θαὶ αἱ πέληε κσξαί. Αἵηηλεο κσξαὶ ιαβνῦζαη ηὰο ιακπάδαο 

ἑαπηῶλ νθ ἔιαβνλ κεζ᾿ ἑαπηῶλ ἔιαηνλ· αἱ δὲ θξόληκνη ἔιαβνλ 

ἔιαηνλ ἐλ ηνῖο ἀγγείνηο αηῶλ κεηὰ ηῶλ ιακπάδσλ αηῶλ. 

Φξνλίδνληνο δὲ ηνῦ λπκθίνπ ἐλύζηαμαλ πᾶζαη θαὶ ἐθάζεπδνλ. 

Μέζεο δὲ λπθηὸο θξαπγὴ γέγνλελ· ἰδνὺ ὁ λπκθίνο ἔξρεηαη, 

ἐμέξρεζζε εἰο ἀπάληεζηλ αηνῦ. Τόηε ἠγέξζεζαλ πᾶζαη αἱ παξζέλνη 

ἐθεῖλαη θαὶ ἐθόζκεζαλ ηὰο ιακπάδαο αηῶλ. Αἱ δὲ κσξαὶ ηαῖο 

θξνλίκνηο εἶπνλ· δόηε ἡκῖλ ἐθ ηνῦ ἐιαίνπ κῶλ, ὅηη αἱ ιακπάδεο 

ἡκῶλ ζβέλλπληαη. Ἀπεθξίζεζαλ δὲ αἱ θξόληκνη ιέγνπζαη· κήπνηε 

νθ ἀξθέζεη ἡκῖλ θαὶ κῖλ· πνξεύεζζε δὲ κᾶιινλ πξὸο ηνὺο 

πσινῦληαο θαὶ ἀγνξάζαηε ἑαπηαῖο. Ἀπεξρνκέλσλ δὲ αηῶλ 

ἀγνξάζαη ἦιζελ ὁ λπκθίνο θαὶ αἱ ἕηνηκνη εἰζῆιζνλ κεη᾿ αηνῦ εἰο 

ηνὺο γάκνπο, θαὶ ἐθιείζζε ἡ ζύξα. Ὕζηεξνλ δὲ ἔξρνληαη θαὶ αἱ 

ινηπαὶ παξζέλνη ιέγνπζαη· θύξηε θύξηε, ἄλνημνλ ἡκῖλ.  δὲ 

ἀπνθξηζεὶο εἶπελ· ἀκὴλ ιέγσ κῖλ, νθ νἶδα κᾶο. Γξεγνξεῖηε νὖλ, 

ὅηη νθ νἴδαηε ηὴλ ἡκέξαλ νδὲ ηὴλ ὥξαλ ἐλ ᾗ ὁ πἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ 

ἔξρεηαη. 

 

Γόμα. Ταῖο ηῆο Σῆο Ὁζίαο… 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

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

με, ὁ Θεός... 

Πόζῳ ηνῦ Παληάλαθηνο, πελεγθνῦζα ἔλζέσο, ζπδύγνπ θαὶ 

ηέθλσλ ζνπ, ζηέξεζηλ ἀδήξηηνλ, Ἄλλα ἔλδνμε, εἰο βνπλνὺο ἔδξακεο, 

ηῆο ζενγλσζίαο, ἀλδξσζεῖζα ἐλ ρξεζηόηεηη· ὅζελ εἰο Ὄιπκπνλ, 

ἔιαθνο θαζάπεξ ηαρύδξνκνο, ηνὺο ὄθεηο δηεζπάξαμαο, Δθεκηαλνῦ 

ἐλ ηῷ ζρήκαηη· θαὶ λῦλ δερνκέλε, Φξηζηνῦ θσηνρπζίαλ ηξηθαῆ, ηνῖο 

κλεηαῖο ζνπ πξπηάλεπζνλ, πηαηζκάησλ ηὴλ ἄθεζηλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

 

Σηεῤῥνηάηῃ θαξδίᾳ, ἀλδξηθῶο πεξβᾶζα, ζειείαο ραύλσζηλ, 

ἰζρύτ καξηπξίαο, θαὶ ζζέλεη εηνικίαο, ηνὺο θξαπγάδνληαο ἔλδπζνλ· 

ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 
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Ἱιαξόηεηη ζείᾳ, ηὸλ θινγκὸλ αἰζζνκέλε, δεηλῶλ θαὶ ζιίςεσλ, 

Τξηάδνο ἐλ ηνῖο ὄκβξνηο, κεηάβαιε εἰο δξόζνλ, θινγνηξόθνλ 

ζηπγλόηεηα, ηῶλ ἐλαγῶλ κνπ παζῶλ, ὦ Ἄλλα ζεζπεζία. 

 

Ἀιγεηλῶλ ζεπεδόλσλ, θαὶ ἀπείξσλ ηξαπκάησλ, πάξρσλ 

ἔκπιεσο, πξνζθεύγσ ζνπ ηῇ ζθέπῃ, αἰηνύκελνο ηὴλ ῥῶζηλ, ηῆο 

ςπρῆο θαὶ ηνῦ ζώκαηνο, Ἄλλα ηεξπλὴ ιακπεδώλ, ζεπηῆο ἐπηεηθείαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Νενπξγεῖο ηὰο θαξδίαο, ἐλ ηῷ νἴλῳ ἀγάπεο ηνῦ 

Παλνηθηίξκνλνο, Παξζέλε κεηαδνῦζα, ηὴλ κέζελ ζενπξγίαο, ηνῖο ἐλ 

πίζηεη θξαπγάδνπζηλ· ὁ ζαξθσζεὶο δη’ ἡκᾶο, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

 

Ἴδνηκη αἴγιελ, θαεηλνηάηεο κνξθῆο ζνπ, Μῆηεξ Ἄλλα ἐλ ὥξᾳ 

ἐμόδνπ, πίζηεη δπλακνῦζαλ, ηὴλ ἔληξνκνλ ςπρήλ κνπ. 

 

Σίγκα θαηδξύλεηο, ηνῦ Βπδαληίνπ ζεόθξνλ, ἐλ ηνῖο πόλνηο 

ἀζθήζεσο μέλεο, Ἄλλα δσξνπκέλε, ἐλζένπο παξαθιήζεηο. 

 

Ἵλα εθξάλῃο, ηνὺο ηαπεηλνύο ζνπ ἱθέηαο, κεηαλνίαο 

θαηάξδεπζνλ ὄκβξνηο, πίζηεη πξνζθπλνῦληαο, εἰθόλα ζνπ ἁγίαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Γσξνθνξνῦζα, ηῇ θθιεζίᾳ ηὴλ ράξηλ, ηνῦ ἐιένπο ἐθρέεηο ηὰ 

ῥεῖζξα, Κόξε ὡο ρεηκάῤῥνπο, ἀρξάληνπ εινγίαο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

 

Ὡξαίσο ρνξεγνῦζα, ηῆο πἱνζεζίαο, εἰξελνδώξνπο ἐιιάκςεηο 

ἀγάζπλνλ, ηὰο ζθνηεηλάο κνπ ἐλλνίαο ἀεηκαθάξηζηε. 

 

Ῥσλλύνπζα ἐκπύξσο, ηνὺο ἀπεγλσθόηαο, ηνῦ Παξαθιήηνπ 

θαηδξαῖο ἀληηιήςεζηλ, ἐιπηδνθόξνλ πάξρεηο ἡκῶλ ἐρέγγπνλ. 
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Ἀλάςπμηλ παξέρεηο, ηνῖο ἀπεῤῥηκκέλνηο, ἐλ ηῷ βνζύλῳ πηθξᾶο 

θαηαθξίζεσο, ηῆο ἁκαξηίαο δηώθνπζα ηὴλ ζθνηόκαηλαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Σηαιάδεηο εθξνζύλελ, Μῆηεξ Θενηόθε, ηῶλ ηαπεηλῶλ ηαῖο 

εώδεζη ηάμεζη, θελνδνμίαο ηνὺο πύξγνπο θαηεδαθίδνπζα. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

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. 

 

Φαίξνηο Βπδαληίνπ ἡ θσηνπξγόο, κεηνλνκαζζεῖζα, λνπλερῶο 

Δθεκηαλόο, Μάλδξαλ κνλαδόλησλ, ἐγείξαζα ἐλ Πξνύζῃ, θαὶ 

θάιινο ἐλδπζεῖζα, Ἄλλα ἀξρίθσηνλ. 

 

Φαίξνηο ηνῦ Βνζπόξνπ ἁγηαζκόο, θαὶ ηῆο θθιεζίαο, 

ἀπεηξόδσξνο ηηζελόο, λήςεσο ηῷ ἄξηῳ, ἐθηξέθνπζα ηὸλ Λόγνλ, θαὶ 

νἴλῳ ἀθαλείαο, Τνῦηνλ κεζύζθνπζα. 

 

Φαίξνηο ηνῦ ιύκπνπ ἀκαξπγή, Ἄλλα ζεεγόξε, ἀλδξσζεῖζα 

ηξηζζνθαεῖ, ράξηηη ηνῦ Λόγνπ, θαὶ λείκαζα ἐλ θόζκῳ, ἐλζένπ 

παξαθιήζεηο, ηῆο Ἀλαζηάζεσο. 

 

Πόζῳ θαηεηξώζεο ηνῦ Πνηεηνῦ, νδόισο πιεγεῖζα, ηαῖο 

ηνμείαηο ηνῦ πηεξληζηνῦ, ὃλ θαηεηξνπώζσ, ὀζλείᾳ ηαπεηλώζεη, ηὴλ 

Λαύξαλ ηνῦ ιύκπνπ, Ἄλλα ζηεξίμαζα. 

 

ᾌζσκελ ζεπηὸλ Δθεκηαλόλ, θξύςαληα εθξόλσο, ζείαο 

Ἄλλεο εινγεηόλ, ὄιβνλ ἀθζαξζίαο, πινπζίσο ἐθρενύζε, ἰάζεσλ 

ἀπείξσλ, ζεῖα ραξίζκαηα. 

 

Ἄλλα ἐλδπζεῖζα ηὰο ἀζηξαπάο, ζείνπ ζνπ θσζθόξνπ, 

ἰρλειάηεζαο ἐλ ραξᾷ, δξόκνλ μεληηείαο, θαιῶο ἀπσζακέλε, ἡδέσλ 

ηὴλ ἀπάηελ, θαὶ καηαηόηεηα. 
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Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ ζύλεζεο Τξνπάξηα  

 

 

40 Κύξηε ἐιέεζνλ θαη ςάιινληαη ηὰ παξόληα Τξνπάξηα.  

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

 

Μέιη, γεγεπκέλε κπζηηθῶο, ηῆο ηξηζζνθανῦο θνηλσλίαο, Ἄλλα 

θαιιίθσηε, λέκεηο ηὴλ γιπθύηεηα, ηῆο ἀγαζόηεηνο, ιπηξνπκέλε 

θαθώζεσλ, παζῶλ θαὶ θηλδύλσλ, πάληαο ηνὺο κλνῦληάο ζε, ἐλ 

θαζαξόηεηη. Ὅζελ, ἱιαξῶο ἐθβνῶκελ· ραίξνηο ηνῦ ιύκπνπ ἡ 

θέδξνο, πλένπζα ὀζκὴλ ηῆο Ἀλαζηάζεσο. 

 

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. 

 

Γηεπρώλ…. 
 

  


