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26 Δεθεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

ςαιιόκελνο ἐλ ηῷ Σπειαίῳ ηῶλ Μάγσλ, Δξ. Χαξ. 
Μπνύζηα  

  

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

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

αὐηνῦ. Εἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ´. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

λ ηῶ ζπειαίῳ ηο παλζέπηνπ κνλο ζνπ, Κνηλνβηάξρα 

Θενδόζηε ζεῖε, ἐλ ᾧ δηελπθηέξεπζαλ κεηὰ ηὴλ Φξηζηνῦ, εὐιαβ 

πξνζθύλεζηλ, νἱ ηξεῖο Μάγνη ηνὺο ηάθνπο, πίζηεη ἀζπαδόκελνη, 

ἀζθεηλ ζενθίισλ, ἀλαβνκελ ζὺλ αὐηνῖο Φξηζηόλ, δπζώπεη 

ζζαη, ἡκᾶο Πάηεξ Ὅζηε. 

Δόμα. Τὸ αὐηό. 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 

ἀπνζηκελ Δέζπνηλα ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεη ἀεὶ ἐθ 

παληνίσλ δεηλλ. 

 

Ὁ Ν´ (50) Ψαικὸο.  

 

Εἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε 

ὑπέρ ἡμῶν. Χ. 

 

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

Ἁγίσλ ηὰ κλήκαηα ηὰ ζεπηά, ἐλ ἄληξῳ ηλ Μάγσλ, 

ἀζπαδόκελνη ηο Μνλο, Ὁζίνπ Θενδνζίνπ πόζῳ, αὐηλ ιηηὰο πξὸο 

Θεὸλ ἐμαηηνύκεζα. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/05/blog-post_77.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/05/blog-post_77.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/05/blog-post_77.html


[186] 

 

Γεζόκελνη πόλνπο ἀζθεηηθνύο, νὓο ἔηιεο ὑκλνῦκελ, Θενδόζηε 

πξὸο θνηλόλ, ἀδύγσλ ἐλ κάλδξαηο βίνλ δεῖμνλ, ἡκῖλ βνκελ ὁδνὺο 

ηαπεηλώζεσο. 

 

Ἰδεῖλ Θενδόζηε ηὸλ Θεόλ, βιεθάξνηο ἰδίνηο, θαηαμίσζνλ ηνὺο 

πηζηο, ηὸ ἄληξνλ ηλ Μάγσλ πξνζθπλνῦληαο, πξνζθπλεζάλησλ ὡο 

βξέθνο ηὸλ Κύξηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὁδήγεζνλ πάληαο ηνὺο γεγελεῖο, πξὸο ηξίβνπο εὐζείαο, 

Θενκηνξ ηνὺο εὐιαβο, ζπειαίνπ ηλ Μάγσλ ηὰο βαζκίδαο, 

θαηεξρνκέλνπο ςπρο πξὸο ἀλάηαζηλ. 

 

ᾨδὴ γ´. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἰηακο ἐλ ηῆ κάλδξᾳ, ρεξζὶλ ἐρζξλ πίζηεσο, ηαύηῃ 

θαηεζθάγῃηε ζεῖνη, Ὁζηνκάξηπξεο, νἱ δπζσπνῦληεο Φξηζηόλ, ὑπὲξ 

ηλ λῦλ πξνζθπλνύλησλ, ηὰ ὑκλ ὑπέξηηκα, πάλζεπηνη ιείςαλα. 

 

Τλ θιεηλλ Ἀλαξγύξσλ, κεηξὸο ζεπηὸλ ἅπαληεο, κλκα 

Θενδόηεο ηο πάλπ θαηαζπαδόκελνη, ἀλαβνκελ ἐρζξνῦ, ἐπηβνπιο 

ἡκᾶο ῥῦζαη, κηεξ ηαῖο πξὸο Κύξηνλ, ζείαηο πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Οὐξαλίσλ ραξίησλ, πξνζθπλεηὰο ἔκπιεζνλ, ηάθνπ εὐινγία 

ζνῦ ζείνπ, κηεξ ζεόθηιε, Θενδνζίνπ θιεηλνῦ, Κνηλνβηάξρνπ θαὶ 

ηαύηεο, ηο κνλο δνκήηνξνο, ζαῖο παξαθιήζεζη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπεξύκλεηε Κόξε, ζὺλ ηῶ ζεπηῶ Τόθῳ Σνπ, Μάγσλ ηλ 

Τξηλ δεμακέλε, ζείαλ πξνζθύλεζηλ, πξνζθπλεηλ εὐιαβλ, ηο 

θξύπηεο ηαύηεο δεήζεηο, δέμαη θαὶ ἀπάιιαμνλ, πάληαο θαθώζεσλ. 

 

Δηάζσζνλ, Κνηλνβηάξρα ζὺλ δήκῳ θιεηλλ Ἁγίσλ, ὧλ ηὰ 

κλήκαηα ηὰ ζεπηὰ αὐηὸ θξύπηεη ζπήιαηνλ, ἡκᾶο ἐθ ηνῦ πιάλνπ 

δεηλο καλίαο. 
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πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηο ςπρο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β´. Πξεζβεία ζεξκή. 

Φξηζηὸλ ηὸλ Θεὸλ, δπζώπεη Θενδόζηε, ζὺλ δήκνηο ζεπηλ, 

Ἁγίσλ ὧλ ηὰ κλήκαηα, ηο κνλο ζνπ ηὸ ζπήιαηνλ, ηὸ ζεπηὸλ ἀεὶ 

ὡξαΐδνπζηλ, ἡκῖλ δηδόλαη, πξόζθπμη ηνῖο ζνῖο, εἰξήλελ ςπρο θαὶ 

ῥώκελ πάληνηε. 

 

ᾨδὴ δ´. Εἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Θενδόζηε Ὅζηε, ηὸλ Φξηζηὸλ δπζώπεη ζὺλ ηῶ ζηεῥῥόθξνλη, 

Ἰσάλλῃ Μόζρῳ ἅπαζη, δνῦλαη ἄκθσ ῥώκελ θαὶ ὑγίεηαλ. 

 

θ κπρίσλ θαξδίαο κνπ, Ξελνθληνο ζύλεπλε ἱθεηεύσ ζε, ηνῦ 

Ὁζίνπ ζενηίκεηε, λήςεσο ὁδόλ, Μαξία δεῖμόλ κνη. 

 

Ὁδεγὸο γελεζήησ κνη, πξὸο ζνθίαο θηζηλ Σνθία πάγθαιε, ἡ 

ηὸλ Σάββα ηὸλ ζεόθξνλα, θαὶ ἡγηαζκέλνλ ἐθβιαζηήζαζα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑκλσδίαηο ἑθάζηνηε, ζηέθνκέλ Σε Μηεξ Φξηζηνῦ 

ἀπείξαλδξε, Σὸλ Υἱὸλ ηὸλ ζεῖνλ ζπεύζαληαο, Μάγνπο πξνζθπλζαη 

ηὴλ μελίζαζαλ. 

 

ᾨδὴ ε´. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Πάηεξ ἱεξέ, Θενδόζηε θαηάζηεηινλ, ηὰο ἀηάθηνπο ηνῦ ζαξθίνπ 

κνπ ὁξκάο, ὁ ἀζθήζεη θαηαζηείιαο πάζε βξόηεηα. 

 

Ῥύπνλ βδειπξόλ, ἁκαξηάδσλ κνπ ἀπόπιπλνλ, Θενδόηε 

Ἀλαξγύξσλ ἀγιαή ῥίδα ηαῖο πξὸο ηὸλ Παληάλαθηα πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Ἔκπιεζνλ ἡκᾶο, εὐινγίαο ζείαο πάλζεκλε, Εὐινγία 

εὐζαιέζηαηνλ βιαζηόλ, Θενδόζηνλ ηὸλ κέγαλ ἡ ἀλζίζαζα. 
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Θενηνθίνλ. 

Σὲ ηὸλ λενγλόλ, Ἰεζνῦλ ρεξζὶ βαζηάζαζαλ, Ὃλ νἱ Μάγνη 

πξνζεθύλεζαλ νἱ Τξεῖο, Θενηόθε, δπζσπ θαθίαο ῥῦζαί κε. 

 

 

ᾨδὴ ζη´. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Βνήζεζνλ, ηνῖο πηζηο πξνζηξέρνπζη, Θενδόζηε κνλῆ ζνπ ηῆ 

ζείᾳ, ἐλ ηαῖο ἑθάζηνηε κάραηο ηνῦ βίνπ, θαὶ πεηξαζκλ θαησδύλσλ 

ἀπάιιαμνλ, ηνὺο πξνζθπλνῦληαο εὐιαβο, ηὴλ ζεπηὴλ θαὶ παλίεξνλ 

θξύπηελ ζνπ. 

 

πίβιεςνλ, νὐξαλόζελ πάληηκε, Ἀξθαδίνπ θαὶ ζεπηνῦ 

Ἰσάλλνπ, ηξνθεῦ θαὶ κηεξ Ὁζία Μαξία, θαὶ δνθεξλ ἀιγεδόλσλ 

ἐθιύηξσζαη, ηνὺο ἀλπκλνῦληαο ἐλ ρνξῶ, ηο ἀζθήζεσο πόλνπο ηνὺο 

ζείνπο ζνπ. 

 

Ὑπέζηεηε, ἀπελο καξηύξηνλ, ὁζηώηαηνη ηο κάλδξαο 

Παηέξεο, Θενδνζίνπ ηνῦ ζείνπ ἐλ πόιῳ, νἱ ζὺλ Ὁζίνηο θαὶ Μάξηπζη 

ραίξνληεο, λῦλ θαὶ πξεζβεύνληεο Φξηζηῶ, πέκςαη πᾶζη ραξὰλ 

ἀζηαζίαζηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σπλεῖλαί Σνη, ἐλ δὲκ εὐδόθεζνλ, ηνὺο Σνὺο δνύινπο 

Θενηόθε Μαξία, ἡ ηὴλ ἐπίζθεςηλ Μάγσλ δερζεῖζα, ηὸλ Σὸλ Υἱὸλ 

πξνζθπλζαη Θεάλζξσπνλ, ἐιζόλησλ ἐμ Ἀλαηνιλ, ὁδεγίᾳ ἀζηέξνο 

Παλάρξαληε. 

 

Δηάζσζνλ, Κνηλνβηάξρα ζὺλ δήκῳ θιεηλλ Ἁγίσλ, ὧλ ηὰ 

κλήκαηα ηὰ ζεπηὰ αὐηὸ θξύπηεη ζπήιαηνλ, ᾑκᾶο ἐθ ηνῦ πιάλνπ 

δεηλῆο καλίαο. 

 

Ἄρξαληε,….  

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Ταῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Κνηλνβηάξρα ζεπηὲ Θενδόζηε, ζὺλ ηνῖο Ἁγίνηο ὧλ ηάθνη 

θαιύπηνπζη, ηὴλ θξύπηελ κνλο ζνπ ηὴλ πάλζεπηνλ, Πεξζίδνο 

Μάγσλ ηξηάδα μελίζαζαλ, Φξηζηὸλ ὑπὲξ πάλησλ ἱθέηεπε. 
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Πξνθείκελνλ. Θασμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ.   Ση. 

Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθασμάστωσεν ὁ Κύριος.   

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. β´ 1-12). 

Τνῦ δὲ Ἰεζνῦ γελλεζέληνο ἐλ Βεζιεὲκ ηο Ἰνπδαίαο, ἐλ 

ἡκέξαηο Ἡξῴδνπ ηνῦ βαζηιέσο, ἰδνὺ Μάγνη ἀπὸ ἀλαηνιλ 

παξεγέλνλην εἰο Ἱεξνζόιπκα ιέγνληεο· πνῦ ἐζηηλ ὁ ηερζεῖο βαζηιεὺο 

ηλ Ἰνπδαίσλ; Εἴδνκελ γὰξ αὐηνῦ ηὸλ ἀζηέξα ἐλ ηῆ ἀλαηνιῆ θαὶ 

ἤιζνκελ πξνζθπλζαη αὐηῶ. Ἀθνύζαο δὲ Ἡξῴδεο ὁ βαζηιεὺο 

ἐηαξάρζε θαὶ πᾶζα Ἱεξνζόιπκα κεη᾿ αὐηνῦ θαὶ ζπλαγαγὼλ πάληαο 

ηνὺο Ἀξρηεξεῖο θαὶ Γξακκαηεῖο ηνῦ ιανῦ, ἐππλζάλεην παξ᾿ αὐηλ 

πνῦ ὁ Φξηζηὸο γελλᾶηαη. Οἱ δὲ εἶπνλ αὐηῶ· ἐλ Βεζιεὲκ ηο 

Ἰνπδαίαο· νὕησ γὰξ γέγξαπηαη δηὰ ηνῦ Πξνθήηνπ· θαὶ ζὺ Βεζιεέκ, 

γ Ἰνύδα, νὐδακο ἐιαρίζηε εἶ ἐλ ηνῖο ἡγεκόζηλ Ἰνύδα· ἐθ ζνῦ γάξ 

κνη ἐμειεύζεηαη ἡγνύκελνο, ὅζηηο πνηκαλεῖ ηὸλ ιαόλ κνπ ηὸλ 

Ἰζξαήι. Τόηε Ἡξῴδεο ιάζξα θαιέζαο ηνὺο Μάγνπο ἠθξίβσζε παξ᾿ 

αὐηλ ηὸλ ρξόλνλ ηνῦ θαηλνκέλνπ ἀζηέξνο θαὶ πέκςαο αὐηνὺο εἰο 

Βεζιεὲκ εἶπε· πνξεπζέληεο ἀθξηβο ἐμεηάζαηε πεξὶ ηνῦ παηδίνπ, 

ἐπὰλ δὲ εὕξεηε ἀπαγγείιαηέ κνη, ὅπσο θἀγὼ ἐιζὼλ πξνζθπλήζσ 

αὐηῶ. Οἱ δὲ ἀθνύζαληεο ηνῦ βαζηιέσο ἐπνξεύζεζαλ· θαὶ ἰδνὺ ὁ 

ἀζηῂξ, ὃλ εἶδνλ ἐλ ηῆ ἀλαηνιῆ πξνγελ αὐηνύο, ἕσο ἐιζὼλ ἔζηε 

ἐπάλσ νὗ ἦλ ηὸ παηδίνλ. Ἰδόληεο δὲ ηὸλ ἀζηέξα ἐράξεζαλ ραξὰλ 

κεγάιελ ζθόδξα· θαὶ ἐιζόληεο εἰο ηὴλ νἰθίαλ εὗξνλ ηὸ παηδίνλ κεηὰ 

Μαξίαο ηο κεηξὸο αὐηνῦ θαὶ πεζόληεο πξνζεθύλεζαλ αὐηῶ· θαὶ 

ἀλνίμαληεο ηνὺο ζεζαπξνὺο αὐηλ πξνζήλεγθαλ αὐηῶ δξα, ρξπζὸλ 

θαὶ ιίβαλνλ θαὶ ζκύξλαλ. Καὶ ρξεκαηηζζέληεο θαη᾿ ὄλαξ κὴ 

ἀλαθάκςαη πξὸο Ἡξῴδελ, δη᾿ ἄιιεο ὁδνῦ ἀλερώξεζαλ εἰο ηὴλ 

ρώξαλ αὐηλ. 

 

Δόμα. Ταῖο ηλ ζλ Ἁγίσλ…   

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηο Θενηόθνπ…   

 

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

με, ὁ Θεός…   

Μάθαξ Θενδόζηε, ηνῦ ζνῦ ζπειαίνπ βαζκίδαο, πίζηεη 

θαηεξρόκελνη, ὅπεξ ἁγηάδνπζη, ηάθνη πάλζεπηνη, εὐθιελ πίζηεσο, 

θαὶ ζεκλλ Ἁγίσλ, ἐθβνκελ· ἱθεηεύζαηε, ηὸλ Παλνηθηίξκνλα, 
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Μάγνη Ὃλ νἱ Τξεῖο πξνζεθύλεζαλ, δηδόλαη ἡκῖλ ἅπαζηλ, ἀξεηλ ηὴλ 

θιίκαθα δύλακηλ, ἀλειζεῖλ, θσζθόξνη, Μεηέξεο θαὶ Παηέξεο 

ἀγιανί, γλσζηνὶ ἡκῖλ θαὶ ἀλώλπκνη, νὐξαλλ ιεπθάλζεκα. 

 

ᾨδὴ δ´. Οἱ ἐθ ηῆο Ινπδαίαο. 

Ἀζθεηλ ὡξαηόηεο, Θενδόζηε κάθαξ ἐξήκνπ θιέτζκα, ὑπὲξ 

ηλ πξνζθπλνύλησλ, κνλῄλ ζνπ ηὴλ ἁγίαλ, ηὸλ Φξηζηὸλ θαζηθέηεπε, 

θαὶ ηλ ὑκλνύλησλ θαηδξο, ἀζθεηηθνύο ζνπ πόλνπο. 

 

Τὰο ιηηὰο ἐθδεηνῦκελ, Εὐινγίαο κεηξόο ζνπ, ὦ Θενδόζηε, 

Σνθίαο, Θενδόηεο, Μαξίαο, Ἰσάλλνπ, θαὶ Μαξηύξσλ ηο κάλδξαο 

ζνπ, ἵλα ηνῦ βίνπ θαιο, ἀλύζσκελ ηὰο ηξίβνπο. 

 

Εὐζπιαγρλίαο ρεηκάῤῥνπο, Ξελνθληνο Ὁζίνπ, ζπκβία, 

πέθελαο· δηό ζε δπζσπνῦκελ, Μαξία, ζὺλ ηῶ νἴθῳ, ηῶ ἁγίῳ ζνπ 

πξόζδεμαη, ηὰο ἱθεζίαο ἡκλ, ζὸλ ηάθνλ πξνζθπλνύλησλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπεξόπηαο πξνζύισλ, ηνὺο νἰθέηαο Σνπ δεῖμνλ, 

Θενγελλήηξηα, Φξηζηὸλ ἡ ἐλ ἀγθάιαηο, βαζηάζαζα, ηλ Μάγσλ, ηο 

Πεξζίδνο πξνζθύλεζηλ, δερζέληα, ηὸλ ἐλ ρεξζὶ, βαζηάδνληα ηὴλ 

θηίζηλ. 

 

ᾨδὴ ε´. Τὸλ Βαζηιέα. 

Παξάζρνπ πᾶζηλ, ἡκῖλ ἰζρὺλ ἐδαθίζαη, ηὴλ ὀθξύλ, Θενδόζηε 

Πάηεξ, ηνῦ δεηλνῦ Βειίαξ, ἐξήκνπ θνῖλημ ζεῖε. 

 

πηηαθίνπο, ὑκῖλ πξνζάγνληεο ὕκλνπο, ηὰο ὑκλ ἐθδεηνῦκελ 

πξεζβείαο, Ἅγηνη ηαθέληεο, ἐλ ηῶ ζπειαίῳ ηῶδε. 

 

Ῥείζξνηο ραξίησλ, ὑκλ Μεηέξεο Ἁγίσλ, ηὰο θαξδίαο 

δξνζίζαηε πάλησλ, ηλ ἀζπαδνκέλσλ, ὑκλ ηνὺο ζείνπο ηάθνπο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ ἐλ ζπειαίῳ, ηὸλ Βαζηιέα ηεθνῦζα, πάζεο θηίζεσο, ᾯ δξα 

Μάγνη ἤλεγθνλ Πεξζίδνο, ἁγίαζνλ Σνὺο δνύινπο. 
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ᾨδὴ ζ´. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Μνλῆ ζνπ ηῆ ἁγίᾳ, ηνὺο ἐλ εὐιαβείᾳ πξνζεξρνκέλνπο, ζνθὲ 

Θενδόζηε, δπζρεξεηλ θαὶ ἀλάγθεο παληνίαο ιύηξσζαη. 

 

Ὡο εὐθιελ Ἁγίσλ, εὐιαβεῖο Μεηέξεο, ὑπὲξ ἡκλ δπζσπεῖηαη 

ηὸλ Κύξηνλ, ηλ πξνζθπλνύλησλ ηνὺο ηάθνπο ὑκλ, παλεύθεκνη. 

 

Νῦλ πξνζθπλνῦληεο, ηάθνπο ἐλ ζπειαίῳ ηνύηῳ, ὑκλ 

βνκελ· ἀλώλπκνη Ἅγηνη, ζὺλ ἐπσλύκνηο εἰξήλελ ἡκῖλ βξαβεύζαηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φαξᾶο αἰηία θόζκνπ, Μηεξ ηνῦ Ὑςίζηνπ, Ὃλ πξνζεθύλεζαλ 

Μάγνη ἐξρόκελνη, ἐθ ηο ῴαο, ηὰο ζιίςεηο ἡκλ ἐθδίσμνλ. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ, θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηλ Φεξνπβείκ, θαὶ ἐλδνμνηέξαλ, ἀζπγθξίησο ηλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Δόμα Σνη, βνκελ, Πακβαζηιεῦ, ηῶ πξνζθπλεζέληη, ὑπὸ 

Μάγσλ ἐλ Βῃζιεὲκ, ἀθνινπζεζάλησλ ηὸ ἄζηξνλ ηὸ ππξθόξνλ, ηῶ 

θόζκῳ ηῶ κελύζαλ, Σὴλ ἐλαλζξώπεζηλ. 

Ἔδεημε ηὸλ δξόκνλ ἐπηζηξνθο, εἰο ηὴλ γλ Φαιδαίσλ, 

Μάγνηο Ἄγγεινο ηνῦ Θενῦ, ἐλ ζπειαίῳ ηῶδε, ἐπαλαπαπνκέλνηο, 

κεηὰ ηὴλ ηνῦ Κπξίνπ, ζείαλ πξνζθύλεζηλ. 

Τνὺο πξνζεξρνκέλνπο παλεπιαβο, θξύπηελ πξνζθπλζαη, 

Θενδόζηε, ζο κνλο, ηάθνηο ἐπσλύκσλ, θαὶ ἀθαλλ Ἁγίσλ, ηὴλ 

θαζαγηαζζεῖζαλ, ῥῦζαη θαθώζεσλ. 

Τλ ἀλαηξεζέλησλ ἀλειεο, μίθεη ἀιινπίζησλ, ἐθδεηήζσκελ 

ηὰο εὐρὰο, Ὁζηνκαξηύξσλ Μνλο Θενδνζίνπ, ηνῦ ζείνπ ἐπαηλνῦληεο 

ηνύησλ ηὰ ζθάκκαηα. 



[192] 

 

Δεῦηε πξνζθπλήζσκελ εὐιαβο, ηάθνπο ηλ Μεηέξσλ, ηλ 

Ἁγίσλ ηλ εὐθιελ, Θενδόηεο ζείαο, Μαξίαο, Εὐινγίαο, θαὶ ηο 

Σνθίαο ηαύηαο ἐγθσκηάδνληεο. 

Σθέπε, Θενδόζηε, ηνὺο πηζηο, θξύπηελ πξνζθπλνῦληαο, ἐλ 

ἐξήκῳ ζο ἱεξᾶο, κάλδξαο κεηὰ πάλησλ, ηλ ἐλ αὐηῆ ηαθέλησλ, 

Ἁγίσλ ὧλ πξεζβείαο, ἀπεθδερόκεζα. 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο, κεηὰ ηο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο ηὸ ζσζλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ… θαὶ ην  Ἀπνιπηίθηνλ. 

 

Ἦρνο πι. α´. Τὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Ἀξεηλ ηὰο βαζκίδαο ἡκᾶο ἀλέξρεζζαη, ηνὺο θαηαβαίλνληαο 

πόζῳ, βαζκίδαο θξύπηεο ηο ζο, Θενδόζηε, ἐλ ᾗ δηελπθηέξεπζαλ, 

Μάγνη ἐθ ηο Ἀλαηνιο, πξνζθπλήζαληεο Φξηζηὸλ, ὡο βξέθνο, θαὶ 

ἣ θνζκεῖηαη, πιεζύνο ηάθσλ Ἁγίσλ, θνηλνβηάξρα, θαηαμίσζνλ. 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Νέθνο ηλ Ἁγίσλ ἱεξὸλ, ἐπσλύκσλ θαὶ ἀλσλύκσλ, ἀλδξλ ηε 

θαὶ γπλαηθλ, ὧλ θαζαγηάδνπζηλ, νἱ ηάθνη ζπήιαηνλ, ηὸ μελίζαλ 

ηνὺο ἄξρνληαο ηνὺο ηξεῖο ηο Πεξζίδνο, κεηὰ ηὴλ πξνζθύλεζηλ ηνῦ 

λεπηάζαληνο, Κηίζηνπ δη᾿ ἡκᾶο ηνῦ ζεκλείνπ, ηνῦ Θενδνζίνπ ηνῦ 

ζείνπ, ὄκβξηδε ἡκῖλ ὑςόζελ δύλακηλ. 

 

Δέζπνηλα, πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, ὦ Μηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 


