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13 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΙΧΑΝΝΟΤ ηνῦ Υξπζνζηόκνπ 
 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ην Θεόο 

Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα ηά Σξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

 

Τῷ Φξπζνζηόκῳ Ἰσάλλῃ πξνζέιζσκελ, θαὶ ηῇ εἰθόλη ηῇ 

αὐηνῦ πξνζθπλήζσκελ, ἀπὸ βαζέσλ θξάδνληεο ςπρῆο ἐλ 

ζηελαγκνῖο· ζπεῦζνλ θαὶ δηάζσζνλ, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο, ῥῦζαη ηὰο 

ςπρὰο ἡκῶλ, ηῆο δαηκόλσλ θαθίαο· ζνῦ γὰξ πξεζβεία ἡ πξὸο ηὸλ 

Θεόλ, κεγάιελ ἔρεη ηὴλ δύλακηλ Ἅγηε. 

 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ 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; Οὐθ 

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

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

 

Δἶηα, ὁ Καλώλ. 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ἁξκαηειάηελ Φαξαώ. 

Ἀξρὴλ ζνθίαο ηνῦ Θενῦ πνηνύκελνο θόβνλ Φξπζόζηνκε, 

ἐληνιὰο ἁπάζαο, δη’ Αὐηὸλ ἐηήξεζαο, θαὶ ηῆο ἀγάπεο ἔθζαζαο, ηὴλ 

ἀθξώξεηαλ Πάηεξ, ὧλπεξ κεηόρνπο ἀλάδεημνλ, θαὶ ἡκᾶο ηαῖο ζείαηο 

πξεζβείαηο ζνπ. 

 

λ ἐγθξαηείᾳ ηῆο ζαξθὸο ἐλέθξσζαο, πάζε Φξπζόζηνκε, θαὶ 

εἰο ἀπαζείαο, ὕςνο ἀλειήιπζαο· δηό ζε ἱθεηεύνκελ, θαὶ ἡκᾶο ηνὺο 

ζνὺο δνύινπο, παζῶλ ἁπάλησλ ἐθιύηξσζαη, ηῆο ςπρῆο ὁκνῦ θαὶ ηνῦ 

ζώκαηνο. 
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θ λεαξᾶο ηῆο ἡιηθίαο Ἅγηε, ζὺ ηὴλ ηαπείλσζηλ, ἀγαπήζαο 

ιίαλ, ἔπαξζηλ ἐκίζεζαο, ἀιιὰ θαὶ ἡκᾶο πξέζβεπε, ηὰ θξνλήκαηα 

πάληα, ηὰ ὑςειὰ ἀπνζηξέθεζζαη, θαὶ ηνῖο ηαπεηλνῖο ζπλαπάγεζζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

λ ηαῖο ἀγθάιαηο ηὸλ Φξηζηὸλ βαζηάδνπζα, ἔιεγεο Ἄρξαληε· 

ὦ γιπθύ κνπ ζπιάγρλνλ, ἐπεί κε κεηέξα Σνπ, γελέζζαη θαηεμίσζαο, 

δένκαί Σνπ Υἱέ κνπ, πάζεο ἀλάγθεο δηάζσζνλ, ηνὺο ἐκνὶ 

πξνζθεύγνληαο δνύινπο Σνπ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Σνὶ ηὸ δῆλ θαηὰ Παῦινλ ἦλ ὁ Φξηζηὸο Ἅγηε, θαὶ ηὸ ὑπὲξ 

Τνύηνπ ηεζλάλαη, θέξδνο ιειόγηζηαη· δηὸ θἀκὲ ηῇ ζαξθί, ζαλεῖλ 

Φξηζηὸλ ἐθδπζώπεη, θαὶ δῆλ ἐλ ηῷ Πλεύκαηη, πάηεξ Φξπζόζηνκε. 

 

Ἀπνγλώζεσο ὤθζεο ἐθθνπηηθὸο πέιεθπο, ηῆο δέ κεηαλνίαο 

ἐδείρζεο, θῆξπμ Φξπζόζηνκε· δηὸ ἀμίσζνλ, κεηαλνεῖλ κε γλεζίσο, 

ἐθ’ νἷο ἐπιεκκέιεζα, ιόγνηο θαὶ πξάμεζηλ. 

 

Δἰιεθὼο ἐμνπζίαλ παξὰ Φξηζηνῦ Ἅγηε, ιύεηλ θαὶ δεζκεῖλ 

ἁκαξηίαο ἐκνῦ δηάιπζνλ, ἁκαξηηῶλ ηὴλ πιεζύλ, θαὶ ηνῦ Κπξίνπ ηῷ 

θόβῳ, ζύλδεζόλ κε πάλζνθε, ζεῖε Φξπζόζηνκε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μέγα ὄλησο ὑπάξρεη ηὸ Σὸλ Ἁγλὴ θαύρεκα, ὅηη ηὸλ Υἱὸλ ηνῦ 

ἀλάξρνπ, Παηξὸο ἐγέλλεζαο, Ὃλ ἐθδπζώπεζνλ, ἧο πεξ ἀπώιεζα 

ζείαο, ἀμηῶζαη ράξηηη, πἱνζεζίαο κε. 

 

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ηνὺο δνύινπο ζνπ Φξπζνιόγε, ὅηη 

ζὲ ἐλ πεηξαζκνῖο ἀεὶ πξνβαιιόκεζα, κεζίηελ πξὸο ηὸλ Θεὸλ θαὶ 

Σσηῆξα. 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πνιινῖο ἐλ δεηλνῖο θπθινύκελνη νἱ δνῦινη ζνπ, πξὸο ζὲ ηὸλ 

ἡκῶλ, πξνζηάηελ θαηαθεύγνκελ, Ἰσάλλε ζεῖε Φξπζόζηνκε, δξάκε 

πξόζπεζνλ Φξηζηῷ ηῷ Θεῷ, θαὶ ἵιεσλ Αὐηὸλ ἡκῖλ πνίεζνλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. ύ κνπ ἱζρύο, Κύξηε. 

Τῆο πξνζεπρῆο, ηῆο λνεξᾶο ζὺ δηδάζθαινο, ἀλεδείρζεο· ὅζελ 

θαηαμίσζνλ, ἡκᾶο πλνήλ, θῶο θαὶ ἡδνλήλ, γιπθπηάηελ ζέξκελ, ηὸ 

Ἰεζνῦ ἔρεη ὄλνκα, θαὶ κειεηᾶλ ἀπαύζησο, ἐλ θαξδίᾳ θαὶ ιέγεηλ, 

Ἰεζνῦ Ἰεζνῦ κνπ γιπθύηαηε. 

 

θξηδσηήο, θηιαξγπξίαο κὲλ γέγνλαο, ηνῦ δ’ ἐιένπο, 

θπηνθόκνο ἄξηζηνο· δηὸ ζνθέ, ηῶλ ςπρῶλ ἡκῶλ, ηὴλ θηιαξγπξίαλ, 

ἐθξίδσζνλ θαὶ ἐκθύηεπζνλ, ηὴλ ἐιεεκνζύλελ, πξὸο ηνὺο πέλεηαο 

πάληαο, ηὴλ Θεῷ ὁκνηνῦζαλ ηὸλ ἄλζξσπνλ. 

 

Λόγνη νἱ ζνί, θεξία κέιηηνο πέινπζη, θαὶ αἱ βίβινη, ζνῦ ζεῖε 

Φξπζόζηνκε, κάλλα ὑπάξρνπζη γιπθαζκνῦ, μύινλ δσῆο ζείαο, θαὶ 

ὕδσξ ὄλησο λεθξέγεξηνλ, ἐλ αἷο ἀμίσζόλ κε, ἐληξπθᾶλ ἀελάσο, θαὶ 

δσὴλ ηὴλ ἀζάλαηνλ δξέπεζζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σνῦ ηὸ γιπθύ, θαὶ ζεῖνλ ὄλνκα Γέζπνηλα, θῶο ὑπάξρεη, ηνῦ 

λνὸο θαὶ ἔιιακςηο, ἔξσο ςπρῆο, γιώηηεο γιπθαζκόο· δηὸ 

θνιιεζήησ, ἐκῇ πλνῇ ηνῦην δένκαη, θαὶ ρείιε κνπ ςαιιέησ, θαὶ 

θαξδία βνάησ· Μαξηάκ, Μαξηὰκ ἀεηπάξζελε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Ἵλα ηί κε ἀπώζσ. 

 ιακπξὸο ἑσζθόξνο, ὁ ρξπζνθαλὴο θαὶ ρξπζαπγίδσλ ἥιηνο, 

ὁ ρξπζαῖο ἀθηίζη, ηῶλ ρξπζέσλ ζνπ ιόγσλ ηὴλ ζύκπαζαλ, 

θαηαπγάζαο θηίζηλ, ζθόηνο θαηαύγαζνλ λνόο κνπ, ἵλα θάιιε ηὰ ζεῖα 

θαληάδεηαη. 

 

Ὥζπεξ Ἄγγεινο ἄιινο, ἐπὶ γῆο ἐβίσζαο πάηεξ Φξπζόζηνκε, 

θἂλ δηὰ ηὴλ ζάξθα, ηῶλ Ἀγγέισλ βξαρὺ ηὶ ἠιάηησζαη· ὅζελ ηνὺο ηὸ 
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ζρῆκα, ἡκᾶο θνξνῦληαο ηῶλ Ἀγγέισλ, ηνὺο Ἀγγέινπο κηκεῖζζαη 

ἐλίζρπζνλ. 

 

Πεηξαζκῶλ ηὰο ληθάδαο, ζὺ ὑπέκεηλαο Πάηεξ ὡο πύξγνο 

ἄζεηζηνο, ζιίςεηο ἐμνξίαο, ἀιι’ εὐραῖο ζνπ ἡκᾶο ἐλδπλάκσζνλ, 

ὑπνκέλεηλ πάληαο, ηνὺο πεηξαζκνὺο ἐπεξρνκέλνπο, ἐθ δαηκόλσλ 

ἀλζξώπσλ θαὶ θύζεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

κβξνηόθνλ λεθέιελ, Σὲ ὁ ἐπνπξάληνο ὄκβξνο ἀλέδεημε, 

παλαγία Κόξε, ἐπνκβξίδνπζα ράξηηαο ἅπαζηλ· ὅζελ δένκαί Σνπ, ηῇ 

ζθιεξνηάηῃ κνπ θαξδίᾳ, θαηαλύμεσο δάθξπα ὄκβξηζνλ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ὡο ἔζσζαο, Ἰσάλλε ἄπεηξα, βξνηῶλ πιήζε ηνῖο παγρξύζνηο 

ζνπ ιόγνηο, νὕησο ἡκᾶο πξνζβνιῆο ἀπὸ πάζεο, ηνῦ δηαβόινπ εὐραῖο 

ζνπ ῥπζάκελνο, ὀςώληνλ ὡο ἐθιεθηόλ, ηῷ Φξηζηῷ ζεζσζκέλνπο 

πξνζάγαγε. 

 

Ὡο ἔθηεηλαο, βξνηνθηόλνπ ιένληα, ηνῦ Σηαπξνῦ ηῷ ἀεηηήηῳ 

ζεκείῳ, νὕησο ἡκῶλ ηὸλ ζπκὸλ θηεῖλνλ Πάηεξ, θαηὰ ηνῦ πέιαο 

δεηλῶο ὠξπόκελνλ, θαὶ θζόλνλ ηὸλ ςπρνβιαβῆ, ὃο ηνῦ θόλνπ Παηὴξ 

ὀλνκάδεηαη. 

 

Ἰάηξεπζνλ, ἀζζελείαο ζώκαηνο, θαὶ ηνῦ πλεύκαηνο ἡκῶλ 

Φξπζνιόγε· ζὺ γὰξ πνιιῶλ ἰαηξὸο ἀλεδείρζεο, δῶλ θαὶ ζαλὼλ 

ρεηξνπξγίᾳ ηῆο ράξηηνο, ἐληεῦζελ θαὶ ζαπκαηνπξγόο, Ἰσάλλε 

ἐθιήζεο ἀνίδηκε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπάξμαζα, θινγνθόξνλ ὄρεκα, θαὶ ιαβὶο ἀλζξαθνθόξνο 

Παξζέλε, ηὸλ ηῆο ςπρῆο ηῆο ἐκῆο θιέμνλ ῥύπνλ, θαὶ θαηαθξίζεσο 

θάζαξνλ ρείιε κνπ, ὡο ἄλ Σε γιώηηῃ θαζαξᾷ, θαὶ θαξδίᾳ γεξαίξσ 

Παλύκλεηε. 
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Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ηνὺο δνύινπο ζνπ Φξπζνιόγε, ὅηη 

ζὲ ἐλ πεηξαζκνῖο ἀεὶ πξνβαιιόκεζα, κεζίηελ πξὸο ηὸλ Θεὸλ θαὶ 

Σσηῆξα. 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Ἰαηξὲ ηῆο ςπρῆο θαὶ ηνῦ ζώκαηνο ἄκηζζε, ηῶλ ἐλ δάιῃ ιηκὴλ 

γαιελὲ θαὶ ἀρείκαζηε, Ἰσάλλε ζεῖε Φξπζόζηνκε, ηνὺο δνύινπο ζνπ 

ἡκᾶο, ζπεῦζνλ ζεξάπεπζνλ ηαρύ, ηνὺο θαη’ ἄκθσ ἀζζελεῖο, πξὸο ζὲ 

γὰξ θαηαθεύγνκελ, πξάϋλνλ ηξηθπκίαο, ζηῆζνλ ηὰο θαηαηγίδαο, ηῶλ 

ἐπεξρνκέλσλ δεηλῶλ, Φξπζνιόγε ηῇ πνίκλῃ ζνπ. 

 

Πξνθείκελνλ. Τὸ ζηόμα μοσ λαλήζει ζοθίαν καὶ ἡ μελέηη ηῆς 

καρδίας μοσ ζύνεζιν. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 9-16). 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

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

με, ὁ Θεός... 

Οὐξαλὲ ρξπζόκνξθε, Φξηζηὸλ ὡο ἥιηνλ ἔρσλ, θαὶ ἀξεηὰο 

θύθισζελ, ὡο ἀζηέξαο ιάκπνληαο λέε Πξόδξνκε, ηῶλ Γξαθῶλ 

ζάιαζζα, κεηαλνίαο θῆξπμ, κεηὰ Παῦινλ Παῦιε δεύηεξε, ζηόκα ηῆο 

ράξηηνο, θαὶ βπζὲ ζνθίαο βαζύηαηε, Φξπζόζηνκε καθάξηε, ζὲ ἀπὸ 

ςπρῆο ἱθεηεύνκελ, πξόθζαζνλ θαὶ ῥῦζαη, ἡκᾶο ἀπὸ παληνίσλ 

πεηξαζκῶλ, θαὶ ζσηεξίαο ἀμίσζνλ, ζείαηο κεζηηείαηο ζνπ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ὡο ρξπζήιαηνο ζάιπηγμ, ἡ ηηκία ζνπ γιῶζζα Πάηεξ 

ζαιπίζαζα, ἀλέζηεζε θεηκέλνπο, ἐλ ηάθνηο ἀκειείαο, ἧο θἀκὲ 

ἐμαλάζηεζνλ, θαὶ πξνζπκίαλ ζεξκήλ, ἐλ ηνῖο θαινῖο κνη δίδνπ. 

 

Παηὴξ ὤθζεο Παηέξσλ, δηδαζθάισλ δηδάζθαινο 

ρξπζεπώλπκε· δηὸ ζνὺο λεσθόξνπο, ἡκᾶο ὡο καζεηάο ζνπ, θαὶ πἱνὺο 

δηαθύιαηηε, ἀπὸ παληὸο ιππεξνῦ, θαὶ βιάβεο ηνῦ βειίαξ. 
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Πινύζηνο εἶ ηξηζκάθαξ, ὡο ρξπζνῦλ ἔρσ ζηόκα ρξπζῆλ 

θαξδίαλ ηε, θερξπζσκέλνο ὅινο· δηὸ ηνὺο πελνκέλνπο, θαινῖο ἡκᾶο 

πινύηηζνλ, ηῆο ζεσξίαο ὁκνῦ, θαὶ πξάμεσο ηῷ πινύηῳ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Κόζκνο εἶ δύν θόζκσλ, ζενθόζκεηε Κόξε· δηὸ ηὴλ ἄθνζκνλ, 

ςπρήλ κνπ ἐλ ἀγάπῃ, ραξᾷ ὑπαθνῇ ηε, θαὶ πξαόηεηη θόζκεζνλ, θαὶ 

νὐξαλίνπ ηπρεῖλ, ἀμίσζόλ κε θόζκνπ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ ἐλ ὄξεη ἁγίῳ. 

Λύξα ὤθζεο Παηξὸο Υἱνῦ θηζάξα, Παξαθιήηνπ ςαιηήξηνλ 

ζεόθξνλ· δηὸ θἀκὲ ηῆο ὑπεξζένπ πνίεζνλ, ὄξγαλνλ Τξηάδνο, ηαῖο 

πξὸο ηὴλ Τξηάδα, ἐλζένηο ζνπ πξεζβείαηο. 

 

Ἔκπλνπο νἶθνο, ηὰο ἀξεηὰο ἁπάζαο, πεξηέρσλ ἐθάλεο Ἰσάλλε· 

δηὸ θἀκὲ νἶθνλ ζεπηὸλ ἀλάδεημνλ, ἀξεηῶλ εὐραῖο ζνπ, θαὶ παζῶλ 

ἐξγάηελ, ηῶλ ἐληνιῶλ Κπξίνπ. 

 

Ππξὸο ζηύινο, γελνῦ κνη Φξπζνιόγε, θαὶ δξνζώδεο θαὶ 

ζθηεξὰ λεθέιε, ιηπνςπρνῦληα βίνπ πεξηζηάζεζηλ, ἀλαςύρσλ Πάηεξ, 

θαὶ θαζνδεγῶλ κε, εἰο γῆλ ἐπαγγειίαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴδνηκί Σε Θεόλπκθε Μαξία, ἐλ ηῇ ὥξᾳ ζαλάηνπ ῥπνκέλελ, 

ςπρὴλ ἐκὴλ ρεηξὸο δαηκόλσλ Ἄρξαληε, ἵλα ηεισλάξραο, ηνὺο ἐλ ηῷ 

ἀέξη, δηέιζσ ἀθσιύησο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Ἐμέζηε ἐπὶ ηνύηῳ. 

Γηδάζθαινο ἐθάλεο κειηζηαγήο, παξζελίαο Φξπζόζηνκε 

Ὅζηε· ὅζελ ἡκᾶο, Πάηεξ ηαῖο ἀγξύπλνηο ζνπ πξνζεπραῖο, ἐλ 

παξζελίᾳ θύιαμνλ, ςπρῆο ηε θαὶ ζώκαηνο θαὶ λνόο, παζῶλ 

αἰζζήζεώλ ηε, δη’ ὧλ ηῆο παξζελίαο, ηὸ ζεῖνλ θάιινο δηαθζείξεηαη. 

Ὡο ἔρσλ παῤῥεζίαλ πξὸο ηὸλ Θεόλ, Ἰσάλλε Φξπζόζηνκε 

πξέζβεπε, ὅπσο ἡκεῖο, πάζαο ὑπνζρέζεηο ηὰο θνβεξάο, θπιάμαη 

δπλεζείεκελ, ὥζπεξ ὑπεζρέζεκελ ηῷ Φξηζηῷ, ἐλώπηνλ Ἀγγέισλ, 

ἐλώπηνλ Ἁγίσλ, ὅηε ηὸ ζρῆκα ἐλεδύζεκελ. 
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Πξνζδέρνπ ραξηζηήξηνλ ὡο βξαρύ, ηὴλ παξνῦζαλ ᾠδὴλ 

Φξπζεπώλπκε, ἀλζ’ ὧλ ἡκᾶο, ζθέπεηο πεξηζάιπεηο θαὶ πξνλνεῖο, θαὶ 

ἀκνηβὴλ θαηάπεκςνλ, ηὰο δξαζηηθώηαηαο ζνπ πξνζεπράο, δη’ ὧλ 

ππξὸο γεέλλεο, ιύηξσζαη ἡκᾶο Πάηεξ, θαὶ Βαζηιείαο θαηαμίσζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Παξάθιεηνλ πξνβάιινκελ πξὸο Θεόλ, Σὲ Παξζέλε νἱ δνῦινί 

Σνπ ἅπαληεο· ὅζελ Ἁγλή, δέεζηλ πξνζάγαγε Σῷ Υἱῷ, Παηξί ηε θαὶ 

ηῷ Πλεύκαηη, ηῷ ἑλὶ ηῶλ πάλησλ Γεκηνπξγῷ, Τξηάδη ηῇ Ἁγίᾳ, ἵλα 

ἡκᾶο νἰθηείξῃ, θαὶ πάληαο ζώζῃ, θόζκνπ Σώηεηξα. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο… 

 

Φαίξνηο νἰθνπκέλεο ζεῖε θσζηήξ, Ἱεξαξρῶλ δόμα, 

Γηδαζθάισλ ἡ θνξσλίο, ῥήησξ ηῶλ ῥεηόξσλ, θαὶ Πνηκὴλ ηῶλ 

Πνηκέλσλ, θιένο ηῶλ Θενιόγσλ, Πάηεξ Φξπζόζηνκε. 

 

Φαίξνηο ὁ ρξπζόξεηζξνο πνηακόο, ὁ ηὴλ νἰθνπκέλελ, 

θαηαξδεύσλ λάκα ρξπζνῦλ· ραίξνηο ηὴλ γιῶηηαλ, ρξπζνῦο θαὶ ηὴλ 

θαξδίαλ, Φξπζόζηνκε ηξηζκάθαξ, Παηξηαξρῶλ ἡ θξεπίο. 

 

Θείαο εὐζπιαγρλίαο ἐγγπεηά, Φξπζόζηνκε Πάηεξ, θαὶ 

ἁπάλησλ ἁκαξησιῶλ, ἡ παξεγνξία, θαὶ ηῶλ ρεξῶλ πξνζηάηα, θαὶ 

πινπηηζηὰ πελήησλ, ζθέπε ηνὺο δνύινπο ζνπ. 

 

Νπκθηθὸλ ὡο θόζκνλ ηῇ ηνῦ Φξηζηνῦ, θθιεζίᾳ κάθαξ, 

θαηαιέινηπαο ηὰο ρξπζᾶο, θαὶ ζείαο ζνπ βίβινπο, ὡο πνιπηίκνπο 

ιίζνπο, ὡο ςέιιηα ριηδῶλαο, θαὶ πεξηδέξαηα. 

 

Νεῖινλ ρξπζνῤῥόαλ θαὶ παθησιόλ, ρξπζνδίλελ Πάηεξ, ζὲ 

γηλώζθνκελ ἀιεζῶο, νὐθ Αἴγππηνλ κόλελ, ἀιι’ ἅπαζαλ ηὴλ θηίζηλ, 

ἀξδεύνληα ηνῖο ῥείζξνηο, ηῶλ ζείσλ ιόγσλ ζνπ. 

 



[112] 

 

Πνίκαλνλ εἰο πόαο ἀλζνπνηνύο, εἰο λνκὰο δξνζώδεηο, εἰο 

ιεηκῶλαο ηνὺο δσεξνύο, εἰο ηόπνλ ηῆο ριόεο, θαὶ εἰο πεγὰο ὑδάησλ, 

Φξπζόζηνκε ηξηζκάθαξ, ἡκᾶο ηνὺο δνύινπο ζνπ 

 

Ῥεῖζξνλ ἀλαβιύδεη κειηζηαγέο, ἡ γιῶζζά ζνπ Πάηεξ, 

θαηαλύμεσο δὲ ἡδύ, γιεῦθνο ἀπνζηάδεη, ηὸ ρξύζεόλ ζνπ ζηόκα, θαὶ 

πόκα λεθηαξῶδεο, θηξλᾷ ηὰ ρείιε ζνπ. 

 

Ἔρνληαο λαόλ ζνπ ηὸλ ἱεξόλ, ηνῦηνλ Φξπζνιόγε, ὡο 

πξνπύξγηνλ λνεηόλ, πξνζθεύγνκελ ηνύηῳ, ἐλ ὥξᾳ ηῶλ θηλδύλσλ, 

θαὶ ἐπεξείαο πάζεο, ἀπνιπηξνύκεζα. 

 

Αἴηεζαη εἰξήλελ παξὰ Θενῦ, ὁκόλνηαλ ζθέπελ, κέρξη ηέινπο 

ὑπνκνλήλ, ςπρῶλ ζσηεξίαλ, ἡκῖλ ηνῖο ζνῖο νἰθέηαηο, εἰο δόμαλ ηνῦ 

Κπξίνπ, ζεῖε Φξπζόζηνκε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί… 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ην Απνιπηίθηνλ ηνπ αγίνπ 

 ‘’Η ηνπ ηνκαηόο ζνπ…’’ 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Θεῖε, Ἱεξάξρα ηνῦ Φξηζηνῦ, πάλζνθε Φξπζόζηνκε Πάηεξ, 

θσζηὴξ παγθόζκηε, πάζεο ἀπνιύηξσζαη, βιάβεο θαὶ ζιίςεσο, 

ὁξαηῶλ ἀνξάησλ ηε, ἐρζξῶλ θαὶ παληνίσλ, λόζσλ ἐιεπζέξσζνλ, 

ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο, ηνὺο ηὴλ ἱεξάλ ζνπ εἰθόλα, θαηαζπαδνκέλνπο 

ἐλ πίζηεη, ἡκᾶο θαὶ ηηκῶληαο, ηὸ ζὸλ ὄλνκα. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη… 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ… 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


