
[17] 
 

1
ε
 Νοεκβρίοσ Παραθιεηηθός Καλώλ ζηνλ Όζην 

Γαβίδ ηολ ελ Δσβοία 

 

Γηεπρώλ…. 

 

Φαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ .. 

 

Θεόο Κύξηνο ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ 

 

Δἴηα ηά παρόληα Τροπάρηα. 

Ἦτος δ΄. Ὁ ὑυφζεῖς ἐλ ηῷ Σηασρῶ. 

Σνύο πξνζηόληαο ηνῖο ιεηςάλνηο ζνπ, θαί ἐθδεηνύληαο ηήλ ζεξκήλ 

κεζηηείαλ ζνπ, Δβνίαο κέγα θαύρεκα, πακκάθαξ Γαβίδ, ξύζαη 

πάζεο ζιίςεσο, ἀλεθέζηνπ καλίαο ηνῦ δνιίνπ 

δξάθνληνο, θαί θηλδύσλ παληνίσλ, ὡο παξξεζίαλ ἔρσλ πξόο Θεόλ, 

πλεπκαηνθόξε ἀδύγσλ ὠξάτζκα. 

 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε,  

Φαικόο λ΄ (50) 

Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ  

Δἴηα υάιιοκελ ηάς Ὠδᾶς ηοῦ Καλόλος. 

Ὠδή ἅ΄. Ἦτος πι. α΄. Ὑγρᾶλ δηοδεύζας. 

 

Θεῶ ηό δνηήξη ηῶλ ἀγαζῶλ, Γαβίδ ζενθόξε, ηῷ δνμάζαληη ζέ 

ιακπξῶο, πξνζπίπησλ ηά ρείιε κνπ αἰηνῦκαη, εἰο ηό κλεῖλ θαί 

γεξαίξεηλ ζέ ἀλνημνλ. 

 

Δώδεο Κπξίνπ ὤθζεο ιεηκώλ, θαξπνύο κπξνβόινπο ηῶλ ἐλζέσλ 

ζνπ ἀξεηῶλ, ἐθθύσλ, Γαβίδ• ὅζελ εραίο ζνπ, ηήλ δπζσδίαλ παζῶλ 
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κνπ ἐθδίσμνλ. 

 

Ὡο ζηύινλ ἀζθήζεσο ἄθιηλε, Υξηζηῷ παηδηόζελ θνιιεζέληη 

δηελεθῶο, κλνῦληεο, 

Γαβίδ, ζνί ἐθβνῶκελ• ἠκᾶο Υξηζηνῦ Ἐθθιεζία πξνζθόιιεζνλ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ἀξέζθεηλ ηῷ Κηίζηε ηέ θαί Θεῶ, παλύκληαηε Κόξε, θαηαμίσζνλ ηόλ 

πηζηῶο, πξνζθεύγνληα ζθέπε ζνπ ηή ζεία, θαί ηήλ ζεκλήλ ζνπ 

κνξθήλ κεγαιύλνληα. 

 

Ὠδή γ΄. Οὐραλίας ἁυίδος. 

 

Ρππσζεῖο ηή θαθία, θαί βδειπξαῖο πξάμεζη, ηαῖο ζαῖο ἰθεζίαηο 

πξνζῆιζνλ, ὅζηε, θξάμσλ ζνί• ἐθθάζαξνλ κέ, Γαβίδ, ὁ θαζαξζεῖο ἐλ 

ἀζθήζεη, πξνζεπρή, λεζηεία ηέ, πόλνηο θαί ζιίςεζη. 

 

Ἐθθαζάξαη κέ ξύπνπ, γέξνλ Γαβίδ, δένκαη, θαί ηάο ἐθηξνπᾶο ηνῦ 

λνόο κνπ, ζύ ἐπαλόξζσζνλ, ὁ ηόλ σηήξα Υξηζηόλ, ἀπό ςπρῆο 

ἀγαπήζαο παηδηόζελ, ὄιβηε, ζθεῦνο ηῆο ράξηηνο. 

 

πκπαζέο ἀληηιῆπηνξ, ὡο ἀξξαγέο ἔξεηζκα θαί ἀδηαηάξαθηνλ ηεῖρνο, 

πάληεο ζε ἔγλσκελ, Γαβίδ, ὅζησλ θσζηήξ, νἱ ἐθ κύρησλ θαξδίαο, 

ζπεύδνληεο ἑθάζηνηε, ηή κεζηηεία ζνπ. 

 

Καζαγίαζνλ πάζαο, ηάο εζεβῶλ θάιαγγαο, ηάο πξνζεξρνκέλαο ἐλ 

πίζηεη, ηή ζεία κάλδξα ζνπ, Γαβίδ, θηάιε ρξπζή, ἁγηαζκνῦ ηέ θαί 

θξέαξ, ἐθβιπδάλσλ ἀπαζηλ, ὕδσξ ἰάζεσλ. 

 

Θεοηοθίολ. 

Ἀδηάιιαθηε Κόξε, ὡο πξόο Υξηζηόλ ἔρνπζα, θαί Τἱόλ ηόλ ζόλ 

παξξεζίαλ, Μῆηεξ ἀλήξνηε, ἠγηαζκέλε γαζηήξ, Αηόλ ἀπαύζησο 

δπζώπεη, δνῦλαη ηνῖο κλνύζη ζέ, 

ράξηλ θαί ἔιενο. 
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Γηαζσζνλ ἀπό θηλδύλσλ θαί ζιίςεσλ ζνύο ἰθέηαο, ηνύο ηηκώληαο 

παλεπιαβῶο,Γαβίδ, ηήλ ζήλ ἄζθεζηλ, θαί ζέβνληαο θάξαλ ζνπ ηήλ 

ἁγίαλ. 

 

Ἐπηβιεςνλ … 

 

Αἴηεζης θαί ηό Κάζηζκα. 

Ἦτος β΄. Πρεζβεία ζερκή. 

Λνθξίδνο βιαζηόο ἐδείρζεο ἐλζεώηαηνο, Δὔβνηαο ππξζόο, πακκάθαξ 

θαεηλόηαηνο δηό ζνί θξαπγάδνκελ, ἀζθεηῶλ, Γαβίδ, ἀθξνζίληνλ, 

γελνῦ ἠκῶλ πξνζηάηεο ἀθιηλήο, 

ἐλ πάζαηο ηνῦ βίνπ πεξηζηάζεζηλ. 

 

Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθοα Κύρηε. 

 

Ἰαηξεύεηο λνζήκαηα ινηκηθά, ζεξάπνλ Υξηζηνῦ ζεξκνηαηε, ηή 

ἀπαύζησ κεζηηεία ζνπ, πξόο ηόλ Πνηεηήλ ἠκῶλ θαί Κύξηνλ. 

 

Νενιαίαλ ξζόδνμνλ, ηήλ ρεηκαδνκέλελ βνιαῖο ηνῦ δξάθνληνο, 

πνζηήξημνλ θαί ἴζπλνλ, πξόο ηήλ ζσηεξίαλ, Πάηεξ ὅζηε. 

 

Ἀκαπξώζαο ὁ δείιαηνο, ηῆο ςπρῆο ηήλ ριαίλαλ πνηθίινηο πηαίζκαζη, 

ζαῖο πξεζβείαηο ἑμαηηνύκελνο, δένκαη, Γαβίδ, αηήλ ζύ θάζαξνλ. 

 

Θενηνθίνλ 

 

Ξέλνπ ζαύκαηνο πξόμελε, Μῆηεξ ηνῦ Ὑςίζηνπ ηέ θαί Παληάλαθηνο, 

δπζσπῶ ζέ ὁ ηαιαίπσξνο, ηάο ὁξκᾶο ηνῦ ζώκαηνο θαηαζηεηινλ. 

 

Ὠδή ἐ΄. Φώηηζολ ἠκᾶς. 

 

Ἴζρπζαο, Γαβίδ, θαζειεῖλ ἐρζξνῦ ηήλ ἔπαξζηλ, ζείσ ζζέλεη θαί 

πξεζβεύεηο λῦλ ἠκᾶο, θαηαηζρύλαη πξνζεπρή ζαηᾶλ ηόλ δόιηνλ. 
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Ὤθζεο πιεκκπξίο, ζαπκαζίσλ ηέ θαί πέιαγνο παξαδόμσλ, 

πεξζαύκαζηε Γαβίδ, ἐθπιεξῶλ ηῶλ ζέ ηηκώλησλ πάζαλ αἴηεζηλ.  

 

ώδεηλ ἐθ θζνξᾶο, θαί παγίδσλ ηνῦ ἀιάζηνξνο, εὖξεο ράξηλ, 

παληεπιόγεηε Γαβίδ, ηῶλ Λνθξῶλ θαί Δβνέσλ ζεκλνιόγεκα. 

 

Θεοηοθίολ 

Οἴθηηξνλ ἠκᾶο, Θενηόθε πεξύκλεηε, ἡ ηόλ κόλνλ Παλνηθηίξκνλα 

Θεόλ, ζπιιαβνῦζα θαί ηεθνῦζα πέξ ἔλλνηαλ. 

 

Ὠδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ. 

Νελέθξσκαη, νἶκνη, ὁ πνιπζηελνο, ἀθεδία, θαί ὀθιήκαζη πιείζηνηο, 

ἀιιά ζαξξῶλ ζαῖο πινπζίαηο πξεζβείαηο, ἀλαβνῶ ζνί• Γαβίδ 

πακκαθάξηζηε, ἀλαζηεζόλ κέ θαί ηαρύ, 

ηῆο δσῆο κνί παξαζρνπ ηό θίιεκα 

. 

Μαθάξηνο εἰ, Γαβίδ παλέλδνμε, ὁ Κπξίνπ λεπηόζελ ηά ἴρλε, 

ἀθνινπζήζαο θαί θζάζαο εἰο ὕςνο, ἀνξγεζίαο θαί λήςεσο ἄκεηξνλ• 

δηό θαί ράξηλ δαςηιή, ζεξαπεύεηλ λνζήκαηα 

εἴιεθαο. 

 

Δθξόζπλνλ βηνηήλ παξαζρνπ κνί, ἐλ εἰξήλε θαί ἀγάπε ηειεία, ὁ ἐθ 

ςπρῆο, ὤ Γαβίδ, ἀγαπήζαο, ηόλ Λπηξσηήλ θαί δσῆο ηόλ 

Δἰξήλαξρνλ, θαί ηά ζειήκαηα Αηνῦ, ἐθηειέζαο 

πηζηῶο ἐλ ηῷ βίσ ζνπ. 

 

Θεοηοθίολ 

Γεζόκελνη ζνί, ἁγλή, θξνζηξέρνκελ, ηή πεγή ηῶλ ἀεηδώσλ λακάησλ, 

θαί ἐθβνῶκελ ἐπόκβξηζνλ ηάρνο, ηαῖο ἐλ θαθίαηο δηςώζαηο ηῶλ 

δνύισλ ζνπ, θαξδίαηο λάκαηα ζεπηά, 

ἀζαλάηνπ δσῆο, Παλακώκεηε. 

  

Γηαζσζνλ ἀπό θηλδύλσλ θαί ζιίςεσλ ζνύο ἰθέηαο, ηνύο ηηκώληαο 

παλεπιαβῶο,Γαβίδ, ηήλ ζήλ ἄζθεζηλ, θαί ζέβνληαο θάξαλ ζνπ ηήλ 
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ἁγίαλ. 

 

Άρξαληε…. 

 

Αἴηεζης θαί ηό Κοληάθηολ 

Ἦτος β΄. Προζηαζία ηῶλ τρηζηηαλῶλ 

Ἀληηιήπηνξα κέγα ἡ κάλδξα ζνπ θέθηεηαη, ζπκπαζῆ ἀξσγόλ θαί 

πξνζηάηελ ζεξκνηαηνλ, ζέ ηξηζκάθαξ Γαβίδ, θαί ραίξνπζα ἀλαβνᾶ• 

δόθνλ δίσμνλ ἁκαξηηῶλ, θαί ηήλ ζσηήξηνλ 

ὁδόλ, δεῖμνλ ηνῖο πξνζπειάδνπζη, ηαύηε θαί πξνζθπλνύζη, ηήλ 

θάξαλ ζνπ ηήλ ἁγίαλ, θαί ηῷ ρνξῶ ηῶλ κνλαζηῶλ, ὡο Υξηζηνῦ 

ζεξάπσλ γλήζηνο. 

 

Πξνθείκελνλ: Σίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ ὁ ζάλαηνο ηνῦ ζίνπ αηνῦ. 

ηίρνο: Σό ζηόκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ θαί ἡ κειέηε ηῆο θαξδίαο κνπ 

ζύλεζηλ. 

Δαγγέιηνλ. 

Ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (Κέθ. ἴα΄ 27-30) 

 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σαῖο ηνύ ζνπ ζίνπ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

ηίρνο: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζνλ κέ ὁ Θεόο θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ θαί 

θαηά ηό πιῆζνο 

ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἑμάιεηςνλ ηό ἀλόκεκά κνπ. 

Προζόκοηολ. 

Ἦτος πι. β΄. Ὅιελ ἀποζέκελοη. 

Μνλνηξόπσλ θαύρεκα, θαί ηῶλ ὅζησλ θσζθόξε, ιύρλε ιάκπσλ 

ἀπαζηλ, ἀξεηῶλ ιακπξόηεηη θαί θαηδξόηεηη, ζέ ἰθεηεύνκελ πάζεο 

ζηελώζεσο, ἐπεξείαο ηνῦ ἀιάζηνξνο, λόζσλ, 
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κνιύλζεσλ, θηλδύλσλ ηέ ιύκεο θαί ζιίςεσο, ηάρηζηα ἁπάιιαμνλ, 

ηνπο ἐθδερνκέλνπο ζήλ κεζηηείαλ. έκλσκα Δὔβνηαο, Γαβίδ 

ζαπκαηνπξγέ, ηνπο ειαβῶο, ἐπηδεηνῦληαο ηήλ ράξηλ ζνπ, γηεῖο 

ζπληήξεζνλ. 

 

Ὠδή δ΄. Οἱ ἐθ ηίς Ἰοσδαίας. 

 

Ἐλ Δὔβνηα δνκήζαο, πεξηώλπκνλ κάλδξαλ, Γαβίδ, ἐζύλαμαο ἀδύγσλ 

κέγα πιῆζνο, θαί ηνύηνπο θαηερήζαο, ζσηεξίνηο δηδάγκαζηλ, 

ἀπῆιζεο πξόο νξαλνύο, πέξ ἠκῶλ πξεζβεύεηλ. 

 

Ρύκελ ηήλ ηῶλ θσλώπσλ, ὁ δηώμαο ἐλ Γύζησ ηαῖο ζαῖο ἐληεύμεπζη, 

Γαβίδ ζαπκαηνθόξε, ἐθδίσμνλ ἐλ ηάρεη, πάζαλ ζιίςηλ θαί ἔλλνηαλ, 

ἀθάζαξηνλ ἀθ’ ἠκῶλ, ηαῖο πξόο 

Υξηζηόλ εραίο ζνπ. 

 

 ηήλ ζπθνθαληίαλ, ἀλερζεῖο ηῶλ ἄπηζησλ ἐρζξῶλ ηνπ Πλεύκαηνο, 

Γαβίδ, ἐλ Λεβαδεία, ἐθ ηαύηεο ζνύο ἰθέηαο, ἀπνιύηξσζαη, Ὅζηε, ἴλα 

ηνύο λόκνπο Υξηζηνῦ, θπιάμσκελ ἀζκέλσο. 

 

Θεοηοθίολ. 

Ννκνζέηελ ηεθνῦζα, ἀλεξόησο, Παξζέλε, Υξηζηόλ ηόλ Κύξηνλ, ηῆο 

εζεβείαο λόκνπο, θαί ηνῦ Δαγγειίνπ, ηνύο κλνῦληαο ζέ πάληνηε, 

ηεξεῖλ ἀκέκπησο, ἁγλή, ἀμίσζνλ 

ζνύο δνύινπο. 

 

Ὠδή ἡ΄. Τόλ Βαζηιέα. 

Γύλακηλ δόο κνί, ὁ δπλαηόο ἐλ ηνῖο ἔξγνηο, θαί ηνῖο ξήκαζη θαλεῖο, 

Γαβίδ πακκάθαξ, πάζε ἀληηζηῆλαη, ηνῦ πνλεξνῦ ἰζρύτ. 

 

Ἀκέκπησλ ὤθζεο, ἠζῶλ, Γαβίδ, ἐθκαγεῖνλ, θαί δηάθνλνο ηῶλ ζείσλ 

κπζηεξίσλ•ὅζελ ζέ κλνῦληεο, αἰηνύκεζα ιηηᾶο ζνπ. 
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Βιέςνλ ἐμ ὕςνπο, ζνθέ Γαβίδ, θαί παζῶλ κνπ, δηεθρύζεηο ςπμνλ 

ηαῖο ζαῖο ἰθεζίαηο, πξόο ηόλ Βαζηιέα, θαί Λπηξσηήλ ηνῦ θόζκνπ. 

 

Θεοηοθίολ. 

Ἰζρύλ ιαβνῦζα, ἐμεπκελίδεηλ ηόλ Κηίζηελ ὥζπεξ Μήηεξ 

παλακώκεηνο Ἐθείλνπ, ἐθηελῶο δπζώπεη, πέξ ἠκῶλ, Παξζέλε. 

 

Ὠδή ζ΄. Κσρίφς Θεοηόθολ. 

Γαβίδ πλεπκαηνθόξε, ηήλ ζεπηήλ κνλήλ ζνπ, ζθέπε ἀεί, 

πεξηθξνπξεῖ θαί θύιαηηε, ζύλ ηνῖο ρνξνῖο ηῶλ ἀδύγσλ, ηῶλ 

δνμαμόλησλ ζέ.  

Υαξᾶο ἐπνπξαλίνπ, ηπρεῖλ ἀμίσζνλ κέ, ηόλ ζέ Γαβίδ, ζενθόξε, ὡο 

γλώκνλα, ηῶλ ἀξεηῶλ θαί ζαπκάησλ, πξόμελνλ κέιπνληα.  

 

Ἀμίσζνλ ηηκᾶλ ζέ, ἐλ εήρνηο ὕκλνηο, θαί ηήλ ζνξόλ πξνζθπλεῖλ ηῶλ 

ιεηςάλσλ ζνπ,ηνύο εθεκνύληαο ἀπαύζησο, Γαβίδ, ζέ ἅγηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ρπζζῆλαη κέ καλίαο, ηνῦ Βειίαξ, Μῆηεξ, ἡ ηῶλ ἀλζξώπσλ ηόλ 

ξύζηελ θπήζαζα, ηόλ Λπηξσηήλ, Εσνδόηελ, θαί πάλησλ Κύξηνλ. 

 

 

 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο 

Καί ηά παξόληα Μεγαιπλάξηα. 

Υάξηηαο βιπδάλεη παληνδαπᾶο, ἡ ζεπηή ζνξόο ζνπ, ζενθόξε παηήξ 

Γαβίδ, ηνῖο πξνζεξρνκέλνηο, αὔηε κέη΄ ειαβείαο, θαί πίζηεη 

ἐθδεηνύζη ηήλ κεζηηείαλ ζνπ. 

 

Πξνζδεμαη δεήζεηο ζῶλ ἱθεηῶλ, θσηνθόξνλ ἄζηξνλ, ηῆο Δὔβνηαο, 

θιεηλέ Γαβίδ, θαί ἐμ ἐπήξεηαο ηνῦ κηαξνῦ Βειίαξ, ἁπάιιαμνλ ηνύο 

πόζσ κλνινγνῦληαο ζέ. 

 

Καύρεκα Λνθξίδνο πεξηθαιιέο, Ἄζσλνο θαί Ὄαζεο, ἐλδηαίηεκα 

εθιεέο, Ναππαθηίαο θιένο, ὠξάτζκα ηεηξίνπ, Γαβίδ, θαί ηῆο 
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Δὔβνηαο πέιεηο ζεζαύξηζκα. 

 

θέπε, θξνύξεη, θύιαηηε ἐθ δεηλῶλ, ηήλ ζεπηήλ κνλήλ ζνπ, 

ὀζηώηαηε ἀζθεηά, ἤο δνκήησξ πέιεηο ζενζνθόο, θαί ξύζαη, αηήλ ἐμ 

ἐλεζηώζεο βιάβεο θαί ζιίςεσλ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί,  

ηξηζάγηνλ 

Καί ηό Ἀποισηίθηολ. 

Ἦτος ἅ ΄. Τῆς ἐρήκοσ ποιίηες. 

Σαπεηλώζεσο ἄζηξνλ ηειαπγέο ηό ηνῦ Πλεύκαηνο, ηαῖο βνιαῖο 

ἀζηξάςαλ θαί θόζκνλ, θαηαπγάζαλ ηνῖο ζαύκαζη, ηόλ γόλνλ 

Σαιαληίνπ ηόλ θιεηλόλ, θαί θαύρεκα Δὔβνηαο ἱεξόλ, 

ἐπαηλέζσκελ ἐθζύκσο, Γαβίδ ηόλ ζενθόξνλ θαί βνήζσκελ• Γόμα ηῷ 

ζέ δνμάζαληη Υξηζηῷ, δόμα ηῷ ζέ ζηεθαλώζαληη, δόμα ηῷ 

ἐλεξγνύληη δηά ζνπ, πάζηλ ἰάκαηα. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάλησλ, ὀζηώηαηε Γαβίδ, γέξνλ θεθιεκέλε, ηῶλ πνζῶ, 

ἀζπαδνκέλσλ πηζηῶο, θάξαλ ζνπ ηήλ παληηκνλ θαί ζήλ ιεηςάλσλ 

ζνξόλ, ηάο αἰηήζεηο ἐθπιήξσζνλ, θαί ἐμ 

ὀιέζξησλ, πεηξαζκῶλ ηνῦ δξάθνληνο, ἁπάιιαμνλ ζαῖο ιηηαῖο, ἴλα 

ἀθιηλῶο ζέ ηηκῶζη, θαί ηόλ βαζηιέα ηῶλ ὅισλ, ηόλ ζέ κεγαιύλαληα 

δνμάδσζη. 

 

Γέζπνηλα πξνζδεμαη.. 

 

Σήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, 

 

 Γί’ εὐτῶλ ηῶλ ἁγίφλ παηέρφλ ἠκῶλ, Κύρηε Ἰεζοῦ Χρηζηέ ὁ 

Θεός, ἐιέεζολ θαί ζῶζολ ἠκᾶς. 


