
[217] 

 

17 Ννεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ ΚΑΡΔΧΣΧΝ 

ΟΙΟΜΑΡΣΤΡΧΝ, Ἱεξνκ. Ἀζ. ηκσλνπεηξίηνπ  

          

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηὸ Θεὸο Κχξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αηνῦ. 

Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τνὺο ὁζηάζινπο Καξεψηαο Παηέξαο, νἱ ἐλ ηῷ Ἄζσ κνλαζηαὶ 

θαὶ κηγάδεο, ἱθεηηθῶο ηηκήζσκελ αἰηνχκελνη, ιήςεζζαη ηὴλ ἄθεζηλ 

ηῶλ πηαηζκάησλ θαὶ ράξηλ, ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο ἐλδπζῆλαη ἐλζέσο, 

θαὶ δνμαζζῆλαη νὕησ ηὸλ Θεφλ, ηὸλ παξαζρφληα αηνῖο ζεῖνλ 

ζηέθαλνλ. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηφθε,  

  

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο.  

  

Ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Πρώηῳ ηε ζσμμάρησζιν 

ὁμολογηηαῖς ᾄδω. 

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

Πνιιὴλ θεθηεκέλνη παξὰ Θεῷ, Παηέξεο κνπ ζεῖνη, παῤῥεζίαλ 

ἐθ ηῶλ ζεπηῶλ, ἱδξψησλ αἱκάησλ ηε ηὰο ρεῖξαο, πὲξ ἡκῶλ ἐθηελῶο 

Αηῷ ἄξαηε. 

 

Ῥεπζηῶλ ηὴλ γεψδε παξαθνξάλ, θαὶ ηῶλ ἀζαλάησλ, ἀγαζῶλ 

ηὴλ δηακνλήλ, ζπγθξίλαληεο Ὅζηνη Παηέξεο, εἰο Ὅξνο Ἄζσ Φξηζηῷ 

ἐδνπιψζεηε. 

 

Ὠλήζαζζε πινῦηνλ ηνῦ νξαλνῦ, δπγῷ ηνὺο αρέλαο, 

πνθιίλαληεο ηνῖο κῶλ, Παηξάζη κηκνχκελνη ἐλ πᾶζη, ηὸλ πὲξ Οὗ 

ηὰ θζαξηὰ θαηειίπεηε. 
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Θενηνθίνλ. 

Τξσζέληεο ηῷ ζέιεη ηῷ γιπθεξῷ, ηνῦ Σνῦ πακπνζήηνπ, 

Θενηφθε Μῆηεξ Υἱνῦ, Παηέξεο πξνζῆιζνλ ὡο δνξθάδεο, ἐλ ηῷ Σῷ 

θήπῳ θαὶ θιήξῳ ἀζθήζαζζαη. 

  

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Ὡξαηψζε ηνῦ Ἄζσ, ηὸ ἁγηφιιεθηνλ ζχληαγκα, ὅηε ὡο 

κεηφρνπο Παηέξεο, κᾶο ἐδέμαην, ζενκαθάξηζηνη, νὗπεξ δεφκεζα 

πάληαο, ηεχμαζζαη εραῖο κῶλ, ηνὺο καθαξίδνληαο. 

 

Τὸ καξηχξηνλ ὄλησο, ηῆο ζπλεηδήζεσο Ὅζηνη, εἴιεθε πξνζέηη 

ηὸ ζηέθνο, ἐθ ηῆο ἀζιήζεσο, πὲξ ηῆο πίζηεσο, παξὰ ηῶλ 

Λαηηλνθξφλσλ, ὧλ ηῆο πιάλεο ῥχζαζζε, ἡκᾶο παλάξηζηνη. 

 

ραξίζζε ν κφλνλ, ἡκῖλ Παηέξεο ηὸ πείζεζζαη, ἀιιὰ θαὶ ηὸ 

πάζρεηλ Κπξίῳ, ηῷ πξνζθαιέζαληη, εἰο ηὰ νξάληα, ἔλζαπεξ εὔμαζζε 

θζάζαη, θαὶ ἡκᾶο ηνὺο κέιπνληαο, κῶλ ηὴλ ἄζιεζηλ. 

 

Σσηεξία νθ ἐζηὶ, ἐθηὸο ηῆο Μάλδξαο Θεφλπκθε, ἥλπεξ Σὸο 

Υἱὸο, ζείῳ Αἵκαηη θαηεπήμαην, θαὶ ὅπεξ ἧο Ἁγλή, νἱ ἀζινθφξνη 

Παηέξεο, ὥζπεξ ἀιιὰ ζθάγηα, ὡινθαπηψζεζαλ. 

  

Γηάζσζνλ, πιεζὺο ζίσλ Παηέξσλ, ηὰ ζὰ ηέθλα κλνῦληα 

πξνθξφλσο, ἄζιεζηλ ηὴλ ζείαλ, ἐθ πάζεο δεηλῆο πιάλεο.  

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ Παλχκλεηε Θενηφθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

  

Κάζηζκα. Ἦρνο δ΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Ὡο ηεῖρνο ζηεῤῥὸλ, ηῆο πίζηεσο θεθηήκεζα, θαὶ πξέζβεηο 

ζεξκνὺο, Παηέξσλ ζεῖνλ ζχληαγκα, νὓο πξεζβεχεηλ Κπξίῳ δεφκεζα, 

δσξήζαζζαη ἡκῖλ ξζνδνμίαο πιήξσκα. 

  

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Ὕςε ζεῖα ζθελψζαληεο, δηὸ καξηπξίνπ Παηέξεο Ἅγηνη, θαὶ 

ἡκᾶο θαζηθεηεχζαηε, ηῶλ ῥεφλησλ ηάρεη πεξαίξεζζαη. 

 



[219] 

 

Μνιπζκῷ ηῆο αἱξέζεσο, ὅισο θνηλσλίαλ κὴ πνηήζαληεο, 

ὥζπεξ δῶξνλ ἡκῖλ ἄκσκνλ, ηὴλ ξζνδνμίαλ εραῖο δίδνζζε. 

 

Μαληψδε ὁξκήκαηα, ἐπηπαθιαδνχζεο δπηηθῆο πιαλήζεσο, ὡο 

ἀθξψδε θαηαζπάζαληεο, ἔρεηε Παηέξεο λῦλ ηὸ ἄζπινλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀιεζῆ ηέθλα Πάλαγλε, νἱ ζηνκάξηπξεο θαηεζηάζεζαλ, ηνῦ 

Υἱνῦ Σνπ Ὃλ ἱθέηεπε, ιπηξσζῆλαη ἡκᾶο πάζεο ζιίςεσο. 

  

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ῥείζξνηο ηῶλ κῶλ, πξνρνῶλ ζενκαθάξηζηνη, ηὸλ Φξηζηὸλ 

ἐθδπζσπήζαηε, δνζῆλαη ιχζηλ, ηῶλ πνιιῶλ πιεκκειεκάησλ κνπ. 

 

Τεῖρνο ἀῤῥαγὲο, θαὶ πξνπχξγηνλ ξζφδνμνλ, ἀλαδέδεηθηαη 

ζεφζνθνη, θαηὰ Λαηίλσλ, ἡ ζεπηὴ κῶλ ἄζιεζηο. 

 

Ὕδσξ ηῆο δσῆο, λῦλ ἐθπίλνληεο καθάξηνη, ηὸλ δηςαζκφλ κνπ 

θαηαπαχζαηε, κηθξὰλ ῥαλίδα, ρνξεγνῦληεο ἵλα ἅιισκαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σχ κνπ θξαηαηὰ, ζθέπε Μῆηεξ Θενλχκθεπηε, θαὶ γιπθαζκφο 

κνπ παγραξκφζπλνο, ὡο ηῶλ Παηέξσλ, πξνυπῆξμαο Παλακψκεηε. 

  

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἱθέηεο, ηαπεηλὸο πξνζέξρνκαη, ηῷ θνηλῷ κῶλ κλεκείῳ 

Παηέξεο, παξαθαιῶλ, ὅπσο ιάβσ ηὴλ ράξηλ, θαὶ ἐλ ηῇ πέηξᾳ ηῆο 

πίζηεσο ἵζηακαη, ἀθιφλεηνο ἐθ πξνζβνιῶλ, θαηλνδφμσλ ῥεπκάησλ 

αἱξέζεσο. 

 

Νηθήζαο, ληθεθφξνλ ἄζιεζηλ, πξῶηνο ἔιαβεο ηῆο λίθεο 

ζηεθάλνπο, ἀπνπληγείο, ηῇ ἀγρφλε ηξηζκάθαξ, ἵλα ἀέξνο θαηλνῦ 

ηχρεο Ὅζηε· αηφλ ηε Πάηεξ θαὶ ἡκῖλ, ηαῖο εραῖο ζνπ παξάζρνπ ὡο 

δψξεκα. 
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Οδφισο, πηνεζέληεο Ὅζηνη, ἀπεηιάο ηε θαὶ βαζάλνπο ηηάξαο, 

ῥσκατθῆο, εἰο αιὰο ηνῦ Κπξίνπ, δηὰ πνηθίισλ ζθπικῶλ 

θαηεπαχζαηε, ἐλ αἷο ζθελῶζαη θαὶ ἡκᾶο, ἱθεηεχζαηε πάληεο 

δεφκεζα. 

 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Μαξία, Θενηφθε θαχρεκα, κνλαδφλησλ ἐλ ηῷ Ὅξεη ηνῦ Ἄζσ, 

παξαθαιῶ, ζὺλ Παηξάζηλ ζίνηο, θαηαζθελῶζαη ἡκᾶο θαηαμίσζνλ, 

ἐλ Ὄξεη ἄλσ ηνῦ Θενῦ, Ὅπεξ πφζῳ πνιιῷ ἐθδερφκεζα. 

  

Γηάζσζνλ, πιεζὺο ζίσλ Παηέξσλ, ηὰ ζὰ ηέθλα κλνῦληα 

πξνθξφλσο, ἄζιεζηλ ηὴλ ζείαλ, ἐθ πάζεο δεηλῆο πιάλεο. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιφγνπ ηὸλ Λφγνλ ἀλεξκελεχησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζψπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

  

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Μειηζζῶλ ηῶλ Παηέξσλ ὁ πάληηκνο, νἱ ξζφδνμνλ πίζηηλ 

ζπλνκνινγήζαληεο, κὴ παξίδεηε ἡκῶλ ἱθέζηνλ θσλήλ, ἀιιὰ 

δσξήζαζζε πνιὺλ, ηῶλ ραξηζκάησλ ὁξκαζὸλ, ηνῖο ἐθ πφζνπ 

θξαπγάδνπζη· πάζε δεηλὰ θαὶ πιάλελ, πφῤῥσ ἡκῶλ πνηεῖηε, νἱ ηνῦ 

Κπξίνπ ηὸλ δπγφλ, ὁκνινγία ζηέςαληεο. 

  

Πξνθείκελνλ. Ὑπομενὼν ὑπέμεινα ηὸν Κύριον καὶ προζέζτε 

μοι καί εἰζήκοσζεν ηῆς δεήζεώς μοσ.η. Καὶ ἔζηηζεν ἐπὶ πέηραν ηοὺς 

πόδας μοσ καὶ καηεύθσνε ηὰ διαβήμαηά μοσ. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ηβ΄ 8-12). 

Δἶπελ ὁ Κχξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πᾶο ὃο ἂλ ὁκνινγήζῃ 

ἐλ ἐκνὶ ἔκπξνζζελ ηῶλ ἀλζξψπσλ θαὶ ὁ Υἱὸο ηνῦ ἀλζξψπνπ 

ὁκνινγήζεη ἐλ αηῷ ἔκπξνζζελ ηῶλ Ἀγγέισλ ηνῦ Θενῦ.  δὲ 

ἀξλεζάκελφο κε ἐλψπηνλ ηῶλ ἀλζξψπσλ, ἀπαξλεζήζεηαη ἐλψπηνλ 

ηῶλ Ἀγγέισλ ηνῦ Θενῦ. Καὶ πᾶο ὃο ἐξεῖ ιφγνλ εἰο ηὸλ Υἱὸλ ηνῦ 

ἀλζξψπνπ, ἀθεζήζεηαη αηῷ· ηῷ δὲ εἰο ηὸ Ἅγηνλ Πλεῦκα 

βιαζθεκήζαληη, νθ ἀθεζήζεηαη. Ὅηαλ δὲ πξνζθέξσζηλ κᾶο ἐπὶ 
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ηὰο ζπλαγσγὰο θαὶ ηὰο ἀξρὰο θαὶ ηὰο ἐμνπζίαο, κὴ κεξηκλᾶηε πῶο ἤ 

ηὶ ὀπνινγήζεζζε ἤ ηὶ εἴπεηε· ηὸ γὰξ Ἅγηνλ Πλεῦκα δηδάμεη κᾶο ἐλ 

αηῇ ηῇ ὤξᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖλ. 

Γόμα. Ταῖο ηῶλ ζηάζισλ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηφθνπ... 

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

με, ὁ Θεός… Ὅιελ ἀπνζέκελνη, ηὴλ θνζκηθὴλ δπζπξαγίαλ, λνῦλ ηε 

θαὶ δηάλνηαλ, θαὶ δσὴλ ἅπαζαλ, ἐδνπιψζαηε, εἰο Φξηζηνῦ λφεκα, 

Ὅζηνη Παηέξεο, θαὶ ηὴλ πίζηηλ ηὴλ ξζφδνμνλ, ὁκνινγήζαληεο, ζὺλ 

Κνζκᾷ Θεφθξνλη· νἱ κὲλ μίθεζη, ἕηεξνη δὲ ἀγρφλαηο, πξὸο ιηκέλα 

ἄθιπζηνλ θαηεπαχζαηε· ὅζελ ηνῦ Κπξίνπ, δσξήζαζζε ἡκῖλ 

ζενπξεπῶο, ὁδὸλ πνξεχεζζαη Ἅγηνη, ηνὺο Ὑκᾶο γεξαίξνληαο. 

  

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Οἱ ἐθ πάζεο παηξίδνο, ἀζξνηζζέληεο Παηέξεο ἐλ Σθήηε ηῶλ 

Καξεῶλ, ἀζιήζαληεο πξνζχκσο, λῦλ ἄλσ ζπλνηθεῖηε, ηῷ Κπξίῳ 

ζπκςάιινληεο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

 

Λίζνο θξάδεη ἀγιψηησο, θαὶ θεξχηηεη ἀθψλσο Παηέξεο Ὅζηνη, 

κῶλ ὁκνινγίαλ, ἢλ δηὰ ςεπδαδέιθσλ, ἐπνηήζαηε θξάδνληεο· ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

 

Οἱ ἀγρφλῃ Κπξίνπ, Βαζηιείαο γελφκελνη λῦλ ζπκκέηνρνη, 

πξεζβεχζαηε ἐλζέσο, πὲξ ηῶλ κεισδνχλησλ ἐθ θαξδίαο ζεφζνθνη· 

ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γῆ Παξζέλε ἐβάθε, πεξηβφινπ Νανῦ Σνπ ηνῖο ζείνηο αἵκαζηλ, 

ηῶλ Σνί  πξνζπεθεπγφησλ, θαὶ πφζῳ ηὸλ Υἱφλ Σνπ, ἀλπκλνχλησλ 

Παλάκσκε· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

  

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ὑκεῖο Παηέξεο, ερὰο κῶλ θεθηεκέλνη, ηῷ Κπξίῳ 

πξνζπίπηνκελ κλνῦληεο, θαὶ πεξπςνῦληεο, Αηὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 
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Τὴλ θιεξνπρίαλ, ηὴλ λπλὶ ἀζθνπκέλελ, ἐλ ηῷ Ὄξεη ηνῦ 

Ἄζσλνο Παηέξεο, ζχζθελνλ πνηεῖηε, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Ἅγηνλ Πλεῦκα, πὲξ Οὗ νἱ Παηέξεο, ἕθνληη ἀλελέρζεζαλ 

ζπζία, ζθήλνπ ἡκῖλ ζθήλνπ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἱεξσκέλνπο, ζὺλ κνλάδνπζη δέρνπ, Παλαγία πξεζβεχνληαο 

ἀπαχζησο, ηῷ Υἱῷ Σνπ ὅπσο, δήζσκελ εἰο αἰῶλαο. 

  

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Σηεξίμαηε Παηέξεο, εἰο ξζνδνμίαλ, ηὰ ἐθβιαζηήκαηα Ὄξνπο 

ηνῦ Ἄζσλνο, θαὶ κηκεηὸο ἡκᾶο δείμαηε ἐλ ηαῖο πξάμεζηλ. 

 

Ἀλνίμαηε ηὰο πχιαο, ηῆο ἐπνπξαλίνπ, ζθελῆο ἡκῖλ ὥζπεξ 

ηαχηεο ζπκκέηνρνη, ἀζινζηεθεῖο Καξεῶηαη ζηνκάξηπξεο. 

 

Γνμάζαληεο Τξηάδα, ηῇ ὁκνινγίᾳ, ηαῖο παηξηθαῖο παξαδφζεζη 

κείλαληεο, εἰο ἂο θαὶ ἵζηαζζαη πάληαο, Αηῇ πξεζβεχζαηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μῆηεξ Θενηφθε, ἡ Καζεγνπκέλε, Ἁγίνπ Ὄξνπο ἡκᾶο 

θαηαμίσζνλ, ζὺλ ζηάζινηο ζθελῶζαη εἰο ζεία δψκαηα. 

  

Ἄμηφλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σὲ ηὴλ Θενηφθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακψκεηνλ, θαὶ Μεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ· ηὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ, θαὶ ἐλδνμνηέξαλ, ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζφξσο Θεὸλ Λφγνλ ηεθνχζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηφθνλ, Σὲ κεγαιχλνκελ. 

 

Φαίξνηο Ὄξνο Ἄζσ παλεπθιεῶο, ἑμαηξέησο ραῖξε, ζὺ ἡ Λαχξα 

ηῶλ Καξεῶλ, ἔρνπζα ἐλ θφιπνηο, ιείςαλα ηῶλ ζῶλ ηέθλσλ, ἅπεξ 

θαηαθηινῦζα, Θεφλ ζνπ δφμαδε. 
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Τῆο ξζνδνμίαο ηνὺο ὁδεγνχο, θαὶ ηῶλ κνλαδφλησλ, ιχρλνπο 

ζείνπο θαὶ θσηαπγεῖο, ηνὺο ἐπὶ ηνῦ Βέθθνπ, ἀζιήζαληαο Παηέξαο, 

ἡκεῖο ηὰ ηνχησλ ηέθλα, ὕκλνηο δνμάδνκελ. 

 

Φαῖξε Πξῶηε Λαχξαο ηῶλ Καξχσλ, Κνζκᾶ ζενθφξε, ὥζπεξ 

ὄξρακνο θξαηαηφο, πξῶηνο ἐλαζιήζαο πὲξ ξζνδνμίαο, δηὸ θαὶ 

πξῶηνο εἴιεθαο, ζηέθνο ἄθζαξηνλ. 

 

Φαίξεηε Παηέξεο πχξγνη ζηεῤῥνί, πίζηεσο ἁγίαο, ζενιφγνη νἱ 

πξαθηηθνί, νἱ ηὸ ζεῖνλ δφγκα, θεξχμαληεο γελλαίσο, θαὶ πὲξ ηνχηνπ 

πάληεο, ζπκκαξηπξήζαληεο. 

 

Ἔρεηο ηνῦ Πξσηάηνπ ζεῖνο Ναφο, ζὺλ ηῇ Θενηφθῳ, 

ἐγθαπρήκαηα ἀγιαά, ηνὺο ζεπηνὺο Παηέξαο, ηνὺο αἵκαζη ζεκέζινπο, 

πνηίζαληάο ζνπ νὕζπεξ, λῦλ ραίξσλ μέληδε. 

 

Ἡ ηῶλ Ἀλσλχκσλ πιεηὰο ζεπηή, ζίσλ Παηέξσλ, ἡ γλσζηὴ 

δὲ πάλησο Θεῷ, νἱ αἵκαηα δφληεο, ηνῖο μίθεζη θνπέληεο, ἡκῶλ 

πνηθίια πάζε, πξφῤῥηδα ηέκλεηε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξφδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηφισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηφθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

  

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

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κχξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαχηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπφηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Γόμα.Κχξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή 

ὀξγηζζῆο ἡκῖλ ζθφδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ 

ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιχηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ 

ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ εἶ Θεφο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαφο Σνπ, πάληεο ἔξγα 

ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

 

 



[224] 

 

Καί λῦλ.Τῆο εζπιαγρλίαο ηὴλ πχιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, 

εινγεκέλε Θενηφθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, 

ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο 

ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Γεῦηε κεηὰ πφζνπ θαὶ ραξᾶο, ὕκλνηο εθεκήζσκελ Πξῶηνλ, 

ηῶλ Καξεῶλ θαὶ θιεηλνχο, ζηεθεθφξνπο Μάξηπξαο ηνὺο 

ζπλαζιήζαληαο· πὲξ πίζηεσο νὗηνη γάξ, γελλαίσο ηὴλ πιάλελ, 

δπηηθῆο ζθνηψζεσο ζπλεμειέγμαληεο· λῦλ δὲ ηὸλ Φξηζηὸλ 

ἐμαηηνῦληαη, ἄθεζηλ ἡκῖλ ηῶλ πηαηζκάησλ, θιῆξνλ Βαζηιείαο ηε 

αἰψληνλ. 

 

Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνχισλ Σνπ, θαὶ 

ιχηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θχιαμνλ κὲ πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

  

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


