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20 Δεθεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΦΙΛΟΓΟΝΙΟΥ ἀξρηεπ. Ἀληηνρείαο, Γ. Ἀπνζηνιάθε  
 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

  

 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Εἶηα ηά Σξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ἀληηνρείαο ηόλ ζεπηόλ Πνηκελάξρελ, θαί δηθεγόξσλ ἀπιαλῆ 

ὁξνδείθηελ, δηθαηνζύλεο πάζεο ηό ὀζθξάδηνλ, πάληεο 

ἀλπκλήζσκελ, Φηινγόληνλ ζεῖνλ, ξζνδόμσλ ἄξηζηνλ, ηλ 

δνγκάησλ θσζηῆξα, ηόλ ἐλαξέηνηο ἔξγνηο ηήλ ζηνιήλ, ηνῦ 

Ἰεξάξρνπ, ἐλζέσο ιακπξύλαληα.                 

Δόμα. Τό αὐηό. Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, …. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

 

Εἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣ 

ΦΙΛΟΓΟΝΙΕ ΣΩΣΟΝ. Γ(ΕΩΡΓΙΟΤ) 

 

ᾨδή α΄. Ἦρνο πι. δ΄.  Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

ήλ δόμαλ ὁξλ ηήλ ἐλ νὐξαλνῖο, ζακβνῦκαη ὦ Πάηεξ, 

Φηινγόληε ζαπκαζηέ· δηό ζύ ηάο ιέμεηο κνη ρνξήγεη, ἳλα ὑκλήζσ  ηά 

θιέε ζνπ πάλζνθε. 

 

πέξκαρνο Πάηεξ θαί λῦλ γελνῦ, δνγκάησλ ὁζίσλ, 

θθιεζίαο ηῆο ηνῦ Υξηζηνῦ, θαί δίσμνλ πάζαο ηάο αἱξέζεηο, ὣζπεξ 

Ἀξείνπ ηήλ πιάλελ θαηέξξηςαο. 

 

Νακάησλ γεπζείο ηλ πλεπκαηηθλ, ἐπόκβξεζνλ ζεῖνλ, 

γιπθαζκόλ ηόλ ἐμ νὐξαλνῦ, ηνῖο ηέθλνηο ζνπ νὖζη ἐλ πηθξίαηο, θαί 

πνιπηξόπνηο δεηλνῖο Φηινγόληε. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/10/blog-post_35.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/10/blog-post_35.html
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Θενηνθίνλ. 

Ἡκλ ἡ πξνζηάηηο θαί ἡ ραξά, ηπγράλεηο ὦ Μῆηεξ, θαί πηζηλ 

ἡ θαηαθπγή, ἀπαύζησο πξεζβεύνπζα Κπξίῳ, ηῆο ζσηεξίαο Ἁγλή 

ὃπσο ηύρσκελ. 

 

ᾨδή γ΄.  Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Γεγνλώο Παηξηάξρεο, κπζηαγσγόο ἄξηζηνο, ηλ Ἀληηνρέσλ 

θαηέζηεο, καθαξηώηαηε· λῦλ νὖλ ὑπόδεημνλ, ηνῖο ἀδηζηάθηῳ θαξδίᾳ, 

ηῶ Υξηζηῶ πηζηεύνληαο, ηξίβνλ ζσηήξηνλ. 

 

Οὐξαλόζελ ζθεπάδεηο, ηνύο ζνύο πηζηνύο Ἅγηε, ράξηηαο 

παξέρσλ ἀθζόλσο, θαί ζεῖνλ ἔιενο, ὃηη λῦλ θέθηεζαη, πξόο ηόλ 

Υξηζηόλ παῤῥεζίαλ, δξαζηηθαῖο πξεζβείαηο ζνπ, ζῴδσλ ηνύο 

πάζρνληαο. 

 

Ῥηδνηόκνο ἐδείρζεο, ἀλνκηλ πάλζεκλε, παληόο ἀδπλάηνπ 

ἀκύλησξ, ὁ γελλαηόηαηνο· δηό κειίξξπηνο, ηνῦ Υξπζνζηόκνπ ἡ 

γιηηα, ἀιεζο ζ᾿ ἐθάιεζελ, δίθαηνλ ἄλζξσπνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὤθζεο Κόξε ηῶ θόζκῳ, ζξόλνο Θενῦ πάληεξλνο, θαί ὡο 

ζσηεξίαο αἰηίαλ, πάληεο ὑκλνῦκέλ ε, ὃηη πξεζβείαηο νπ, ηαῖο 

ῥππηηθαῖο ἀπνπιύλεηο, ηλ παζλ βδειύγκαηα, Δέζπνηλα Ἂρξαληε. 

 

Δηάζσζνλ, ἀπό θηλδύλσλ ἱθέηαο ζνπ Ἱεξάξρα, ἀπό πάζεο 

ἐπηθνξᾶο θαί θαθώζεσο, ηνύο θαηαθεύγνληαο πίζηεη  ηαῖο ζαῖο 

πξεζβείαηο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ 

ραιεπήλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Ἀόθλνηο ιηηαῖο, ηόλ Κύξηνλ ἱθέηεπε, ηνῦ δνῦλαη ἡκῖλ, 

κεηάλνηαλ παλόιβηε, θαί ςπρῆο ηήλ θάζαξζηλ, παῤῥεζίαλ ἔρσλ 

ἀθώιπηνλ, ὃηη ηαρέσο  Ἅγηνο Θεόο, ἐθδέρεηαη Πάηεξ ἱθεζίαο ζνπ. 
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ᾨδή δ΄.  Εἰζαθήθνα  Κύξηε. 

Νηθεθόξσο ἠγώληζαη, ἐλ Ἀληηνρείᾳ πνηκάλαο ἄξηζηα, ἣλ 

Υξηζηόο ζνη ἐκπεπίζηεπθε, θθιεζίαλ Πάηεξ ηήλ ξζόδνμνλ. 

 

Δηθνιόγσλ ηό θόζκεκα, θαί ηλ εὐζεβλ λνκηθλ ὡξάτζκα, 

Φηινγόληε παξίζηαζαη, ὃηη ηνύησλ εἶ  ηό πεξηηείρηζκα. 

 

Ἱεξάξρεο παλάγηνο, Πάηεξ θαηεδείρζεο ὁζίῳ  βίῳ ζνπ, ηῇ 

γιπθύηεηη ηλ ιόγσλ ζνπ, ηόλ ιαόλ ἑιθύσλ πξόο ηόλ Κύξηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Καζνδήγεζνλ Δέζπνηλα, πξόο ηάο ζσηεξίνπο λνκάο ηά ηέθλα 

νπ, ηῆο ζαξθόο ἡκλ θξνλήκαηα, ηαῖο ιηηαῖο νπ Μῆηεξ 

θαηαθαίνπζα. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἅγηνο Θεόο, ἐλερείξηζέλ ζνη πάλζεπηε, θαζνδήγεζηλ  πνηκλίνπ 

ινγηθνῦ, νὗ ἐγέλνπ ζεζαπξόο ὁ ἀλεμάληιεηνο. 

 

Ἴζνο ἐλ ηῇ γῇ, λνεξαῖο νὐζίαηο γέγνλαο, θύζεη γήτλνο 

ηπγράλσλ θαί θζαξηόο, θαί ζπλίζηαζαη Υξηζηῶ ὡο θίινο γλήζηνο. 

 

Ὄκβξεζνλ ἡκῖλ, νὐξαλόζελ ζεῖνλ ἔιενο, θαί ηνῖο λάκαζη 

θαηάξδεπζνλ ζεπηέ, Παξαδείζνπ ηάο ςπράο ἡκλ δεόκεζα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὕςσζνλ  ἡκλ, ἐθ καηαίσλ ηήλ δηάλνηαλ, θαί πξόο ηξίβνλ ηῆο 

ἐλ Πλεύκαηη δσῆο, Παλακώκεηε ὁδήγεζνλ ηα βήκαηα.   

 

ᾨδή  ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

πληήξεζνλ, ιεηηνπξγνύο ηνῦ δηθαίνπ, λνκνζέηαο δηθαζηάο 

δηθεγόξνπο, θαί λνκηθλ πᾶζαλ ηάμηλ ἐλ γέλεη, ἐλ ὀξζνδόμσλ ηῇ 

πίζηεη  παλόιβηε, θαί  ἔκπλεπζνλ ηύπνλ δσῆο, ἐλαξέηνπ πνζεῖλ 

αὐηνύο  Ἅγηε. 
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Φσηίδεηο, ἐμ νὐξαλνῦ ὣζπεξ ἄζηξνλ, θαεηλόλ ηνύο Ἱεξάξραο 

Κπξίνπ, ὧλ ηό γιπθύηαηνλ θαύρεκα Πάηεξ, θαί ηό ὑπόδεηγκα 

πάλησλ παξίζηαζαη, ὃηη δεηθλύεηο ηήλ ὁδόλ, ηῆο ἀξίζηνπ ζεόθξνλ 

πνηκάλζεσο. 

 

Ἱθάλσζνλ, ζπλεγόξσλ ηήλ ηάμηλ, ἀλνκίαλ ἐθδηώθεηλ 

πακκάθαξ, θαί θθιεζίαλ Υξηζηνῦ ηήλ Ἁγίαλ, ἀπό θηλδύλσλ 

θπιάηηεηλ αἱξέζεσλ, θαί δπζκελλ ἐπηβνπιλ, ἐμ ἐρζξλ 

θηλνπκέλσλ ἑθάζηνηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ληηαῖο νπ, πξόο ηόλ  Δεζπόηελ πξεζβείαηο, ἐμ ἀκέηξσλ 

Θενηόθε πηαηζκάησλ, ηῆο κεηαλνίαο ηό δξόλ κνη δίδνπ, ἳλα ῥπζζ 

ηνῦ ἐξέβνπο θνιάζεσο, θαί ηάρνο ιύηξσζαη παζλ, ηήλ ςπρήλ κνπ 

Θεόλπκθε Δέζπνηλα. 

 

Δηάζσζνλ, ἀπό θηλδύλσλ ἱθέηαο ζνπ Ἱεξάξρα, ἀπό πάζεο 

ἐπηθνξᾶο θαη θαθώζεσο, ηνύο θαηαθεύγνληαο πίζηεη  ηαῖο ζαῖο 

πξεζβείαηο. 

 

Ἂρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηλ ἡκεξλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἒρνπζα κεηξηθήλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο α΄. Φνξόο ἀγγειηθόο. 

Πξνζηάο ὣζπεξ παηήξ, ηνῦ ιανῦ ζνπ ζεόθξνλ, εἰο δόμαλ ηνῦ 

Θενῦ, θαηελάισζαο βίνλ· λανύο γάξ ἐδόκεζαο, θαί εὐθηήξηα 

ἳδξπζαο, θαί ἐθήξπμαο, Ἀληηνρείαο ηῶ πιήζεη, ηήλ ζεόηεηα, ηνῦ 

Ἰεζνῦ θαηαξξίςαο, Ἀξείνπ βδειύγκαηα. 

 

Πξνθείκελνλ.  Τό ζηόμα μοσ λαλήζει ζοθίαν καί ἡ μελέηη ηῆς 

καρδίας μοσ ζύνεζιν. 

η. Ἀκούζαηε ηαῦηα πάνηα ηά ἔθνη. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 9 – 16). 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο· ἐγώ εἰκη ἡ ζύξα· δη᾽ ἐκνῦ ἐάλ ηηο εἰζέιζῃ 

ζσζήζεηαη θαὶ εἰζειεύζεηαη θαὶ ἐμειεύζεηαη θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη.  

θιέπηεο νὐθ ἔξρεηαη εἰ κὴ ἵλα θιέςῃ θαὶ ζύζῃ θαὶ ἀπνιέζῃ· ἐγὼ 
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ἦιζνλ ἵλα δσὴλ ἔρσζηλ θαὶ πεξηζζὸλ ἔρσζηλ. γώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ 

θαιόο· ὁ πνηκὴλ ὁ θαιὸο ηὴλ ςπρὴλ αὐηνῦ ηίζεζηλ ὑπὲξ ηλ 

πξνβάησλ· ὁ κηζζσηὸο θαὶ νὐθ ὢλ πνηκήλ, νὗ νὐθ ἔζηηλ ηὰ πξόβαηα 

ἴδηα, ζεσξεῖ ηὸλ ιύθνλ ἐξρόκελνλ θαὶ ἀθίεζηλ ηὰ πξόβαηα θαὶ 

θεύγεη θαὶ ὁ ιύθνο ἁξπάδεη αὐηὰ θαὶ ζθνξπίδεη ηὰ πξόβαηα.  δὲ 

κηζζσηὸο θεύγεη, ὅηη κηζζσηόο ἐζηηλ θαὶ νὐ κέιεη αὐηῶ πεξὶ ηλ 

πξνβάησλ. γώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ θαιόο, θαὶ γηλώζθσ ηὰ ἐκὰ θαὶ 

γηλώζθνκαη ὑπὸ ηλ ἐκλ· θαζὼο γηλώζθεη κε ὁ Παηὴξ, θἀγὼ 

γηλώζθσ ηὸλ Παηέξα· θαὶ ηὴλ ςπρήλ κνπ ηίζεκη ὑπὲξ ηλ 

πξνβάησλ. Καὶ ἄιια πξόβαηα ἔρσ, ἃ νὐθ ἔζηηλ ἐθ ηῆο αὐιῆο ηαύηεο· 

θἀθεῖλα δεῖ κε ἀγαγεῖλ θαὶ ηῆο θσλῆο κνπ ἀθνύζνπζηλ θαὶ 

γελήζνληαη κία πνίκλε, εἷο πνηκήλ.  

 

Δόμα. Σαῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ… 

 

Καί λῦλ. Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ…   

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

με, ὁ Θεός... 

Βάζηο θαί ὑπόδεηγκα, θαί ἀπιαλήο ζπλνδεία, ὁδεγόο 

ζσηήξηνο, θαί κεζίηεο βέβαηνο, πξόο ηόλ Κύξηνλ, πέιεηο καθάξηε, 

ηνῖο ἐθ ζπλεγόξσλ, πξνζηνῦζη ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ· πιήξεο γάξ 

ράξηηνο, ηῆο παξά Θενῦ ζπκπαζέζηαηε, ηπγράλεηο θαί ηά  θξείηηνλα,  

πᾶζη  ρνξεγεῖο  ηνῖο  ὑκλνῦζί  ζε· ὅζελ ἱθεηεύσλ, κή παύζῃ ηόλ 

Δεζπόηελ ἐθηελο, ἳλα παξάζρῃ ηό ἔιενο, Πάηεξ Φηινγόληε. 

 

ᾨδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

 ἰζάγγεινο βίνο, ὂλ δηήλπζαο Πάηεξ, ηνῖο πᾶζη δέδεηθηαη, 

θαλώλ πξόο ζσηεξίαλ, ηνῖο ζέινπζη ζσζῆλαη, πξνζεπραῖο θαί 

δεήζεζη, ηαῖο πξόο σηῆξα Υξηζηόλ, ηόλ Ἓλα ηῆο Σξηάδνο. 

 

Γεσξγήζαο παλζόθσο, ηῶ ἀξόηξῳ ζῶ ιόγῳ, Πάηεξ παλόιβηε, 

ἀγξόλ ηῆο θθιεζίαο, εἰο ὓςνο κέγα ἤξζεο, δηδαζθάισλ ἰζόηηκνο, 

ὡο ηνῦ σηῆξνο Υξηζηνῦ, ζεόηεηα θεξύμαο. 
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ξηζζείο Ἀξρηζύηεο, λπζηαγκόλ ηνῖο βιεθάξνηο, Πάηεξ νὐθ 

ἔδσθαο, ηήλ πιάλελ ἕσο ὅηνπ, θαηέξξηςαο Ἀξείνπ, θαί δνγκάησλ 

ὀξζόηεηα, Ἀληηνρείαο ιαῶ, ἐδίδαμαο ἐλζέσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νεθξσζέληα Παξζέλε, ἁκαξηίαηο ηόλ λνῦλ κνπ, εὐραῖο νπ 

δώσζνλ, θαί δόο κνη κεηαλνίαο, θαξπνύο θαί ηλ δαθξύσλ, ηό 

παλίεξνλ ράξηζκα, ἳλα δνμάδσ Υξηζηόλ, ἐθ νῦ ηόλ γελλεζέληα. 

 

ᾨδή ε΄.  Τόλ Βαζηιέα. 

Ἰιύνο πάζεο, ηῆο ἐκπαζνῦο κνπ θαξδίαο, θάζαξόλ κε 

Φηινγόληε ιηηαῖο ζνπ, θαί ζήλ εὐινγίαλ, ρνξήγεη κπζηηθο κνη.      

 

μ ἁκαξηίαο, θαί πνλεξᾶο ζπλεζείαο, ιύηξσζόλ κε Φηινγόληε 

ηξηζκάθαξ, ὡο ιαβώλ ζεόζελ, πνιιήλ ηήλ ζείαλ ράξηλ. 

 

ζόλ κε Πάηεξ, πξνζπίπηνληά ζνη ἐλ πίζηεη, ἐμαηηνύκελνλ 

ἀόθλνπο ζνπ πξεζβείαο, ἵλα ηνῦ παξόληνο, θηλδύλνπ δηαθύγσ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὦ ηῆο κεγίζηεο, θηιαλζξσπίαο ηνῦ Κηίζηνπ, εἰζαθνύνληνο 

Μεηξόο ηάο ἱθεζίαο, ράξηλ ζσηεξίαο, παληόο πξνζδενκέλνπ. 

 

ᾨδή ζ΄.  Κπξίσο Θενηόθνλ. 

νῖο ῥήκαζη ζεόθξνλ, Ἂξεηνο ἐπιήγε, θαί ἡ ἀκόιπληνο πίζηηο 

ἐζηήξηθηαη·  δηό ηηκκελ ζήλ κλήκελ, θαί εὐθεκνῦκέλ ζε. 

 

κήγπξηο ἁγίαλ, ζήλ ηειεῖ ηήλ κλήκελ, ηλ εὐιαβλ 

ζπλεγόξσλ ζεόζνθε, θαί πξνζθσλεῖ ζε πξνζηάηελ, αὐηῆο θαί 

πξόεδξνλ. 

 

Νακάησλ ηλ ἐλζέσλ, ὤλ πεπιεξσκέλνο, ἐμ νὐξαλνῦ 

γιπθαζκόλ ἡκῖλ δώξεζαη, ζπλερνκέλνηο ηῶ πιήζεη, πηαηζκάησλ 

Ἅγηε.    

Θενηνθίνλ. 
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Γελλήζαζα ηόλ Κηίζηελ, θέθηεζαη κεγίζηελ, ηήλ παῤῥεζίαλ 

Παξζέλε Θεόλπκθε, πξόο ηόλ Τἱόλ νπ ηόλ πάληαο, ζσζῆλαη 

ζέινληα. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζο, καθαξίδεηλ ε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκλ. Σὴλ 

ηηκησηέξαλ ηλ Υεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηλ 

εξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ έ κεγαιύλνκελ. 

 

Υαίξνηο, Φηινγόληε ζαπκαζηέ, ηῆο Σξηάδνο κύζηα, 

ξζνδόμσλ πξναζπηζηά, θαθνδόμσλ  κάζηημ, θαί  ζπλεγόξσλ  

θιένο,  ιακπξέ Ἀληηνρείαο, Ἀξρηεπίζθνπε. 

 

Δεῦηε νἱ θηιόζηνη εὐιαβο, ηνῦ Παηξόο ηήλ κλήκελ, 

θαζπκλήζσκελ ἐλ ᾠδαῖο, ηνῦ Φηινγνλίνπ, ζεπηνῦ Ἀξρηεξάξρνπ, 

Ἀξείνπ θαζειόληνο, πιάλαο θαη ςεύζκαηα. 

 

λ ξζνδνμίαο ηῇ θηβσηῶ, ηῇ δηαζῳδνύζῃ, ηλ δνγκάησλ ηό 

ἀιεζέο, θύιαμόλ κε Πάηεξ, ὀξζο ὃπσο δνμάδσ, Σξηάδα ηήλ Ἁγίαλ, 

κίαλ Θεόηεηα. 

 

Σῆο δηθαηνζύλεο ὡο θαεηλόλ, ἄζηξνλ ἀλαιάκπεηο, θαί θσηίδεηο 

πλεπκαηηθο, λόαο ζπλεγόξσλ, δηθαίνπ ὑπεξέηαο, ἐλζένπο ηνῦ 

γελέζζαη, ὣζπεξ ζύ γέγνλαο. 

 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη νἱ Πάληεο, κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ… 
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Ἦρνο γ΄.  Θείαο πίζηεσο. 

Φηινγόληνλ Ἀληηνρείαο, ἀξρηπνίκελα ἐθ δηθνιόγσλ, 

πξναρζέληα ηῇ ςήθῳ ηνῦ Πλεύκαηνο, ηόλ ηνῦ Ἀξείνπ ηῇ πιάλῃ 

πνιέκηνλ, θαί ὀξζνδόμσλ δνγκάησλ ὑπέξκαρνλ, ὓκλνηο ἃπαληεο, 

αἰζίαηο θσλαῖο δνμάζσκελ, αἰηνύκελνη αὐηνῦ ιηηάο πξόο Κύξηνλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Δεῦηε ζπλεγόξσλ νἱ ἑζκνί, θαί ηλ λνκηθλ αἱ ρνξεῖαη, 

θαζηθεηεύζσκελ λῦλ, ζεῖνλ Φηινγόληνλ, ηόλ ζπκπαζέζηαηνλ, 

ἡκεηέξαηο ηαῖο ηάμεζη, ὃο ἐθ δηθνιόγσλ, ἕδξαο θαηαγόκελνο λεύζεη 

ηνῦ Πλεύκαηνο, γέγνλελ εὐζεβήο Ἀξρηζύηεο, ἐλ Ἀληηνρέσλ ηῇ πόιεη, 

δόγκαηα ζηεξίμαο ηά ὀξζόδνμα. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηλ δνύισλ νπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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