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10 Γεθεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΘΩΜΑ ηνῦ Γεθνπξθηλνῦ, γ. Ἰζηδώξαο  
 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142)  Ψαικόο θαί ηό 

Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα. Ἦρνο 

δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Τῆξ Βζεοκίαξ ἁβζάζαξ ἐνήιμο, εεμθεββέζζ ηαηακφλεςξ 

ῥείενμζξ, ημῦ Γαθμθείηημο Μάκδνακ ηαηεθχηζζαξ, δνυιμκ ηῆξ 

εεχζεςξ, ημῖξ ιμκάγμοζζ δείλαξ· ὅεεκ ἱηεηεφμιεκ, Ἀιαθὴη ηὰξ 

ἐκέδναξ, δζαζηεδάζαζ εείαζξ ζμο θζηαῖξ, πνὸξ ηὸκ Γεζπυηδκ, Θςιᾶ 

ἀεζζέααζηε. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηυηε, ηὰξ δοκαζηείαξ Σμο θαθεῖκ μἱ 

ἀκάλζμζ· εἰιὴ βὰν Σὺ πνμΐζηαζμ πνεζαεφμοζα, ηίξ ἡιᾶξ ἐῤῥφζαημ ἐη 

ημζμφηςκ ηζκδφκςκ; Τίξ δὲ δζεθφθαλεκ, ἕςξ κῦκ ἐθεοεένμοξ; Οη 

ἀπμζηῶιεκ Γέζπμζκα ἐη Σμῦ· Σμὺξ βὰν δμφθμοξ ζχγεζξ ἀεί, ἐη 

πακημίςκ δεζκῶκ. 

 

 

Ὁ Ν΄(50) Ψαικόο… 

 

Δἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Θφμᾶ, θώηιζον υστῆς μοσ 

βαθὺ ζκόηος. Ἰζιδώρας Μ. 

 

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

 

Θςιᾶ ὡξ εευῤῥοημξ πμηαιυξ, πμηίζαξ ῥμαῖξ ζμο, Βζεοκίακ 

εεμπνεπῶξ, ἀνδεφεζξ ροπήκ ιμο ιανακεεῖζακ, ηῆξ ἀβκςζίαξ ηῷ 

πείνςκζ ηαφζςκζ. 

 

Ὡνάεδ εευθςημξ Μςτζῆξ, ηὸ πέθαβμξ ζπίγςκ, ἀπμῤῥήημζξ 

ζμῦ ἱθαζιμῖξ· δζυπεν ηὸκ ηυζιμκ δζαζχγεζξ, ἐη δζθνδθάημο ζαηὰκ 

ημῦ ἀθάζημνμξ. 

 

Μονίπκμοκ ἐπέβκςηαξ θςηζζιυκ, ζεπηῆξ εεςνίαξ, ἁβκμηάηῳ 

ἐκ ὀδονιῷ, δςνμφιεκμξ ηαῦζζκ ιεηακμίαξ, ημῖξ ἐηγδημῦζζ Θςιᾶ ηὰξ 

ἀηηῖκάξ ζμο. 
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Θενηνθίνλ. 

Ἀπνάκηῳ ηῆξ βκχζεςξ βθοηαζιῷ, πζηνίακ δζχηεζξ, 

Θεμκφιθεοηε ἡδμκῶκ, πμζμῦζάκ ιε ἔβπνοζμκ θμνεῖμκ, ημῦ 

Σανηςεέκημξ ἀζπυνςξ ἐκ ιήηνᾳ Σμο. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

 

Φμκεοημῦ παθαικαίμο, ηὰξ ζηοβενὰξ ιάζηζβαξ, ζεέκεζ 

ηανηενίαξ ἐκέβηαξ, ὄθαμκ ἐκδέδοζαζ, ηῆξ ἀβαευηδημξ, ἣκ δαρζθῶξ 

πνοηακεφεζξ, πᾶζζ ημῖξ πνμζηνέπμοζζ, ηῇ ιεζζηείᾳ ζμο. 

 

Ὡ Ἠθίαξ αἰζπίζημοξ, δζααμθεῖξ ἔζθαλαξ, Πάηεν ἐκ ιαπαίνᾳ 

δζζηυιῳ, ηῆξ ηαπεζκχζεςξ· δζὸ πνεζαείαζξ ζμο, ρδβμνίαξ ἀκυιμο, 

Πάηεν ἐθεοεένςζμκ, ημὺξ ζὲ βεναίνμκηαξ. 

 

Τδνδεεὶξ ηῇ δοκάιεζ, πονζθθεβμῦξ ἔνςημξ, Πάηεν ηῆξ ἐνήιμο 

ἐβκχηεζξ, ηὴκ ἀβαθθίαζζκ, ἀκηζδςνμφιεκμξ, ημῖξ ικδηαῖξ ζμο ηὴκ 

βκῶζζκ, ηῆξ ζοβηαηααάζεςξ, ημῦ πακμζηηίνιμκμξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ἱθανῶξ δζακέιεζξ, ηῆξ κδπηζηῆξ πάνζημξ, ιέεδκ πακαηήναημκ 

Κυνδ, ημῖξ ηαηαθεφβμοζζκ, εἰξ μἶημκ ἄπνακημκ, εςδεζηάημο Σμο 

μἴκμο, ἐη θδκμῦ ηεκχζεςξ, ἀκααθοζηάκμκημξ. 

 

Γζάζςζμκ, ἀπὸ παβίδςκ δμθίςκ ημῦ ἀνπεηάημο, ημὺξ 

πνμζπίπημκηαξ εθααῶξ, θςζθυνῳ εἰηυκζ ζμο, Θςιᾶ παναηθῆημν 

ηῆξ ηηθδζίαξ. 

 

πίαθερμκ, ἐκ ειεκείᾳ πακφικδηε Θεμηυηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ 

παθεπὴκ ημῦ ζχιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

κ πέηνᾳ ζεπηῶξ, ζηδνίγςκ ημὺξ ἱηέηαξ ζμο, Θςιᾶ εεμονβέ, 

δζάζςζμκ πνεζαείαζξ ζμο, ἐη αεθῶκ ημῦ δνάημκημξ, ημὺξ αμῶκηαξ 

γέζεζ ημῦ Πκεφιαημξ· ηῆξ Βζεοκίαξ ἄζηνμκ ὡξ θαιπνυκ, ηὸκ γυθμκ 

ἀπέθαζμκ ζημηχζεςξ. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

 

Σονθεηὸκ πμκδνυηαημκ, θάεζ αἰβθμθυνῳ ηῆξ ηαπεζκχζεςξ, 

ηαηαῤῥίραξ εἰξ ηὸ αάναενμκ, πάκηαξ ἰπκεοηῆνάξ ζμο ἀκάδεζλμκ. 

 

Ὁθμπνφζῳ ὀπήιαηζ, ηέηκα ζμο ἀκέθενεξ εἰξ πακήβονζκ, 

ημζκςκία θςημδυηζδμξ, ἧζπεν ηαηαλίςζμκ ημὺξ δμφθμοξ ζμο. 

 

Νδπηζηῇ ζμο πνδζηυηδηζ, πμίικδκ Γαθμθείηημο Θςιᾶ 

ἠβθάσζαξ· ἀθακείαξ ηὴκ επνέπεζακ, ὅεεκ ικῳδμῖξ ζμο 

ἀκηζδχνδζαζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Χαθιζηῶξ ἀκαδέδεζλαζ, δέκδνμκ εθναζκυιεκμκ ἐκ ημῖξ 

ῥεφιαζζ, ιονμπεφιμκμξ ηεκχζεςξ, Μῆηεν ηῇ ζηζᾷ Σμο ιε 

θοθάηημοζα. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

 

Ὕρςζαξ Θςιᾶ, ηὴκ Θοζίακ ημῦ Κονίμο ζμο, δζακφζαξ 

ιανηονίμο ηὴκ ὁδυκ, ηαὶ πανέπςκ εροπίακ ημῖξ ηεηκίμζξ ζμο. 

 

Φεῖνάξ ζμο ζεπηάξ, ἀκορῶκ πνὸξ ηὸκ Οἰηηίνιμκα, ἐπμιανίγεζξ 

δςνεὰξ πακεοηθεεῖξ, ηῇ παηνίδζ ηῶκ ἐκ πίζηεζ δεμιέκςκ ζμο. 

 

Ἥδοκμκ ζμθέ, ιμκαγυκηςκ ηὴκ δζάκμζακ, ἐιθοηεφςκ 

θςηζζιμὺξ ἱθαζηζημφξ, ἐκ ηῇ ηέδνῳ ηοπανίζζῳ ηαὶ ηῇ πεφηῃ ηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Σχηεζνα ανμηῶκ, ἀκεδείπεδξ Μδηνμπάνεεκε, ἐη ηαιίκμο 

θοηνμοιέκδ ηῶκ παεῶκ, ημὺξ πζζηῶξ ὁιμθμβμῦκηαξ Θεμηυημκ Σε. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

 

Μεηέζπδηαξ, εεμονβμῖξ ἐθθάιρεζζ, ηνζθαμῦξ ηαὶ πακημονβμῦ 

εεανπίαξ, ζεναθζηῶξ, πονπμθμφιεκμξ Πάηεν, ἐκ ηῷ πονὶ ηαοζηζηῆξ 

ἀβαπήζεςξ· ηαὶ κῦκ Θςιᾶ εαοιαημονβέ, ηῆξ ροπῆξ ζμο ηὴκ θθυβα 

ιεηάδμξ ιμζ. 
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Ονάκζμκ, πανιμκὴκ δελάιεκμξ, ηῇ ηεθείᾳ ζεαοημῦ 

ἀπανκήζεζ, Πάηεν Θςιᾶ ἰμαυθςκ δδβιάηςκ, ηαὶ θεμκενῶκ 

αἰηζζιῶκ ἐθεοεένςζμκ, πάκηαξ ημὺξ ζπεφδμκηαξ πζζηῶξ, ηαῖξ 

εενιαῖξ ἱηεζίαζξ ζμο Ὅζζε. 

 

 

 

Ὑπήκεβηαξ, εζεεκεῖ πναυηδηζ, ηῶκ ηςκχπςκ ἰηαιὰξ 

ἐπζεέζεζξ, ηαὶ ηῶκ ιοζῶκ, ηαὶ ιονιήηςκ ἐθυδμοξ, ηῇ πακηεοπίᾳ ηῆξ 

πίζηεςξ Ὅζζε, ἡιᾶξ επαῖξ ζμο δοκαιῶκ, ἐκακηίμκ δεζκῆξ 

ἀπμβκχζεςξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σηναηεφιαηα, ηῶκ ἀΰθςκ Πάκαβκε, πενααίκμοζα ἀπνάκηῳ ἐκ 

δυλῃ, δοκαζηζηήκ, ηαηανβεῖξ ἐλμοζίακ, ηαὶ ἀδζημφκηςκ ηονάκκςκ 

ἀπυκμζακ· ηεημῦζα βὰν ηὸκ Λοηνςηήκ, Σὺ πάνπεζξ ημῦ ηυζιμο 

Πακηάκαζζα. 

 

Γζάζςζμκ, ἀπὸ παβίδςκ δμθίςκ ημῦ ἀνπεηάημο, ημὺξ 

πνμζπίπημκηαξ εθααῶξ, θςζθυνῳ εἰηυκζ ζμο, Θςιᾶ παναηθῆημν 

ηῆξ ηηθδζίαξ. 

 

Ἄπνακηε, ἡ δζὰ θυβμο ηὸκ Λυβμκ ἀκενιδκεφηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ 

ηῶκ ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζχπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὁ ζοκανιυζαξ ἐνήιμο ἐκμίηδζζκ, ηῇ πμθοθνυκηζδζ δνάζεζ 

πμζιάκημνμξ, εευθνμκ Θςιᾶ ημῦ ἀθάζημνμξ, ηαηαπμκηίγεζξ ημὺξ 

δίθνμοξ ῥουιεκμξ, ἡιᾶξ δοζςκφιμο ἐπάνζεςξ. 

 

Δἶηα, μἱ Ἀκαααειμί· ηὸ α΄ Ἀκηίθςκμκ ημῦ δ΄ ἤπμο. 

Πνμηείιεκμκ. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ, ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ 

Αὐηοῦ. Ση. Μακάριος ἀνὴρ ὁ θοβούμενος ηὸν Κύριον. 

 

Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

Τῷ ηαζνῷ ἐηείκῳ, ἔζηδ ὁ Ἰδζμῦξ ἐπὶ ηυπμο πεδζκμῦ· ηαὶ ὄπθμξ 

πμθὺξ ιαεδηῶκ Αημῦ, ηαὶ πθῆεμξ πμθὺ ημῦ θαμῦ, ἀπὸ πάζδξ ηῆξ 

Ἰμοδαίαξ ηαὶ Ἱενμοζαθήι, ηαὶ ηῆξ παναθίμο Τφνμο ηαὶ Σζδῶκμξ, μἳ 

ἦθεμκ ἀημῦζαζ Αημῦ, ηαὶ ἰαεῆκαζ ἀπὸ ηῶκ κυζςκ αηῶκ· ηαὶ μἱ 
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ὀπθμφιεκμζ ἀπὸ πκεοιάηςκ ἀηαεάνηςκ ηαὶ ἐεεναπεφμκημ. Καὶ πᾶξ 

ὁ ὄπθμξ ἐγήηεζ ἅπηεζεαζ Αημῦ, ὅηζ δφκαιζξ παν’ Αημῦ ἐλήνπεημ 

ηαὶ ἰᾶημ πάκηαξ. Καὶ αηυξ, ἐπάναξ ημὺξ ὀθεαθιμὺξ Αημῦ εἰξ ημὺξ 

ιαεδηὰξ Αημῦ, ἔθεβεκ· ιαηάνζμζ μἱ πηςπμί, ὅηζ ιεηένα ἐζηὶκ ἡ 

Βαζζθεία ημῦ Θεμῦ· ιαηάνζμζ μἱ πεζκῶκηεξ κῦκ, ὅηζ πμνηαζεήζεζεε· 

ιαηάνζμζ μἱ ηθαίμκηεξ κῦκ, ὅηζ βεθάζεηε· ιαηάνζμί ἐζηε, ὅηακ 

ιζζήζςζζκ ιᾶξ μἱ ἄκενςπμζ, ηαὶ ὅηακ ἀθμνίζςζζκ ιᾶξ, ηαὶ 

ὀκεζδίζςζζκ, ηαὶ ἐηαάθςζζκ ηὸ ὄκμια ιῶκ ὡξ πμκδνυκ, ἕκεηα ημῦ 

Υἱμῦ ημῦ ἀκενχπμο. Φάνδηε ἐκ ἐηείκῃ ηῇ ἡιένᾳ ηαὶ ζηζνηήζαηε· 

ἰδμὺ βὰν ὁ ιζζεὸξ ιῶκ πμθὺξ ἐκ ηῷ μνακῷ. 

 

Γόμα. Ταῖξ ημῦ Σμῦ Ὁζίμο… 

Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηυημο... 

 

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

με, ὁ Θεός... 

Ἔνδιμκ ηαηχηδζαξ, ηαηαδζχηςκ ηὸκ Λυβμκ, ἔνςηζ 

θθεβυιεκμξ, ηνζθαμῦξ ιεεέλεςξ ἱενχηαηε· ζηαονζημὺξ ιχθςπαξ, 

πυεῳ βὰν γδθχζαξ, ηαηεθνυκδζαξ ὡξ ζηφααθα, πθμῦημκ εβέκεζακ, 

δυλδξ ηε πνμζηαίνμο ηὴκ εὔηθεζακ· δζυπεν ηὴκ ηαπέζπενμκ, θφιδκ 

πηενκζζημῦ ηαὶ ἀκαίδεζακ, εείᾳ ἐκ δοκάιεζ, ἐλήθεζραξ Θςιᾶ 

Γεθμονηζκέ, ημῖξ ικδηαῖξ ζμο δςνμφιεκμξ, Κηίζημο ηὴκ 

ηαηάθδρζκ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

 

Βαζμθυκςκ δαζιυκςκ, ηαηανβήζαξ ηὰξ ἄνηοξ, Θςιᾶ 

εεζπέζζε, θςηὶ ιαηνμεοιίαξ, ηαὶ πάνζημξ ἐθπίδζ, ἐκζζπφεζξ ημὺξ 

ράθθμκηαξ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εθμβδηὸξ εἶ. 

 

Ἀπμῤῥήηςξ θαηνεφζαξ, ηῇ Τνζάδζ ὀεκείᾳ, ἐκ ηαεανυηδηζ, 

δζχηεζξ ηὴκ ὀδφκδκ, ζηοβκῆξ ἡδοπαεείαξ, δαδμοπῶκ ημὺξ 

ηναοβάγμκηαξ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εθμβδηὸξ εἶ. 

 

Θεαοβεῖ ζμο ηεκχζεζ, ἠνζειήεδξ ἐκ ηάλεζ, Ἀββέθςκ ἔκδμλε, 

Θςιᾶ ηαηαηαθφπηςκ, πηενφβςκ ζμο ηῇ ζηέπῃ, ημὺξ αμῶκηαξ ἐκ 

Πκεφιαηζ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εθμβδηὸξ εἶ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ὑπενπέεζξ ηὸ θῶξ Σμο, ηὸκ θαζδνφκμοζζ Πυθζκ ηὴκ 

πενηυζιζμκ, αδνφθθῳ ηῆξ ἁβκείαξ, ζιαναβδῷ ἀηαηίαξ, πνοζμθίεῳ 

ηε πίζηεςξ, ηαὶ αηίκεῳ Ἁβκή, εχδμοξ πανεεκίαξ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

 

Κνήκδ ὡνάεδξ, ημῦ Παναδείζμο παιιάηαν, ἐκ ημῖξ ῥέίενμζξ 

ηανηενίαξ εεμδχνμο, ἄνμονακ πζαίκςκ, ροπῆξ ιμο λδνακεείζδξ. 

 

Ὄιανμοξ ἐηπέεζξ, εεμονβζηῶκ ἰαιάηςκ, ημῖξ κμζμῦζζ 

δεζκμηάημο ἐη ηανηίκμο, εείαξ παναηθήζεςξ, Θςιᾶ ἐπζανααεφςκ. 

 

Τῇ εαβεῖ ζμο, ηαὶ ηαπεζκὴ ἀκηζθήρεζ, ηὰξ δεζκὰξ αἰπιαθςζίαξ 

δζαθφεζξ, παφςκ ἀκοπμίζημοξ, δεζιίςκ ἀθβδδυκαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὄθαμκ πανέπεζξ, παναιοείαξ ἀῤῥήημο, ημῖξ ἐκ ζηυηεζ 

ἀπμβκχζεςξ ενδκμῦζζκ, ὥζπεν παναηθήηςν, ημῦ ηυζιμο Θεμηυηε. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

 

Σηεθάκῳ ἀηδνάηῳ, λέκδξ εβεκείαξ, ημὺξ ικδηάξ ζμο 

ημζιήζαξ ζοκηήνδζμκ, ἐκ θεζιῶκζ ἀκεήιμκμξ ηαηακφλεςξ. 

 

Ἱθέῳ ζοιπαεείᾳ, ῥῦζαζ εεμθυνε, ἐη ζοιθμνῶκ ἀθβεζκῶκ ηαὶ 

ηαηχζεςκ, ημὺξ ηαηαθεφβμκηαξ πίζηεζ ηῇ ιεζζηείᾳ ζμο. 

 

Σμθίαξ ηῇ κεθέθῃ, πάνζηζ εἰζδφζαξ, ημῖξ ιμκαζηαῖξ δζαπέεζξ 

ἀπένακημκ, εεμβκςζία ηὴκ δίρακ ἀεζιαηάνζζηε 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰθὺκ ἀθαγμκείαξ, Κυνδ ζεθαζθυνε, ἐη ημῦ κμυξ ιμο ἀθάκζζμκ 

δέμιαζ, αημιειρίαξ ηὴκ δνυζμκ ιμο εηίγμοζα. 

 

 

Ἄλζυκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ Σε ηὴκ Θεμηυημκ, ηὴκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαὶ πακαιχιδημκ ηαὶ ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Τὴκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Φενμοαείι ηαὶ ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 
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Σεναθείι, ηὴκ ἀδζαθευνςξ Θευκ Λυβμκ ηεημῦζακ, ηὴκ ὄκηςξ 

Θεμηυημκ Σέ ιεβαθφκμιεκ. 

 

Φαίνμζξ κδπηζηῇ ζμο δζαβςβῇ, Πάηεν ἀκααθφγςκ, 

ηαπεζκχζεςξ ὡξ πδβή, ῥεῖενα ἀπαεείαξ, ζαεκκφμκηα ηὴκ θθυβα, 

παεῶκ ηῆξ ἀηζιίαξ, ηαὶ ηαῆξ μἰήζεςξ. 

 

Φαίνμζξ ὁ ζοκάλεζ θεζημονβζηῇ, ἅπακηαξ εθναίκςκ, εεμῤῥφηῳ 

ἐκ πανιμκῇ, εεῖμξ ὡξ πνμΐζηςν, Μμκῆξ ημῦ Γαθμθείηημο, ηαὶ Λυβμο 

Πνμακάνπμο, ἔζμπηνμκ ηίιζμκ. 

 

Γνυιμκ ἀεθμθυνςκ ἰπκδθαηῶκ, Πάηεν θαεζθυνε, ηαὶ ηὴκ 

πίζηζκ ζμο αεααζῶκ, θνυκδια ἀκδνείαξ, εθνυκςξ ἐκζζπφεζξ, ηῶκ 

πυεῳ εθδιμφκηςκ, ζὰ ηαημνεχιαηα. 

 

Πάβαξ ημῦ Βεθίαν ηαηαπαηῶκ, ἐδείπεδξ ἐκ ἄεθμζξ, 

ηνμπαζμῦπμξ εεμονβζηῶξ· δζὸ ἡ ηηθδζία, ηζιᾷ ζε ἐβηςιίμζξ, Θςιᾶ 

ἀνομιέκδ, πάνζκ ημῦ Πκεφιαημξ. 

 

Ἴζποζακ μδυθςξ ηὰ αδεθονά, αέθδ ηῶκ δαζιυκςκ, 

ηαηαπθῆλαί ζμο ηὴκ ροπήκ· λέκδκ βὰν ημλείακ, ιεεέλεςξ ἐκεέμο, 

ἐηνχεδξ δζακέιςκ, εείακ πανάηθδζζκ. 

 

Λφπκμκ εἰνδκυδςνμκ εεσηυκ, ἀκάραξ ἐθέμοξ, εἰξ ηανδίακ ιμο 

ιοζηζηῶξ, Θςιᾶ ιε ηαηαοβάγμζξ, ηῇ θαφζεζ ιεηακμίαξ, ηαὶ ἔνςηζ 

ημῦ Κηίζημο, ἵκα δμλάγς ζε. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνυδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηυθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηυημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ εἰξ ηυ ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

θέδζμκ ἡιᾶξ, Κφνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαφηδκ Σμζ ηὴκ ἱηεζίακ, ὡξ Γεζπυηῃ, μἱ ἁιανηςθμί 

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ.  

Γόμα. 

Κφνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί Σμὶ βὰν πεπμίεαιεκ. Μή ὀνβζζεῆξ 

ἡιῖκ ζθυδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἡιῶκ. Ἀθθ’ ἐπίαθερμκ ηαὶ 

κῦκ ὡξ εὔζπθαπκμξ ηαὶ θφηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηῶκ ἐπενῶκ ἡιῶκ. Σὺ βὰν 
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εἶ Θευξ ἡιῶκ ηαὶ ἡιεῖξ θαυξ Σμο, πάκηεξ ἔνβα πεζνῶκ Σμο ηαὶ ηὸ 

ὄκμιά Σμο ἐπζηεηθήιεεα.  

Καί λῦλ. 

Τῆξ εζπθαβπκίαξ ηὴκ πφθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εθμβδιέκδ 

Θεμηυηε, ἐθπίγμκηεξ εἰξ Σέ ιή ἀζημπήζμιεκ, ῥοζεείδιεκ δζά Σμῦ 

ηῶκ πενζζηάζεςκ, Σὺ βὰν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ ηῶκ Φνζζηζακῶκ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Γεῦηε ικῳδίαζξ ἱεναῖξ, ᾄζςιεκ Θςιᾶκ αἰβθδθυνμκ, ηαὶ 

εεμθάκημνα. Λφεζ βὰν ἀκφπμζζημκ, ηῆξ πμκδνίαξ ηθμζυκ, 

ζηαονμηφπςξ ἰχιεκμξ, ροπῶκ ηαὶ ζςιάηςκ, πάκδεζκα κμζήιαηα, ὡξ 

ημῦ Φνζζημῦ εεςνυξ· ὅκπεν, ἱηεηεφεζ ἀπαφζηςξ, θφζζκ ηῶκ 

πηαζζιάηςκ πανέπεζκ, πᾶζζ ηαὶ ἀβάπδξ ηὴκ θαιπνυηδηα. 

 

 

Γέζπμζκα πνυζδελαζ, ηὰξ δεήζεζξ ηῶκ δμφθςκ Σμο, ηαὶ 

θφηνςζαζ ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

 

Τὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ Σὲ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, 

θφθαλυκ ιε πὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο. 

 

 

 Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, 

ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


