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ΜΙΚΡΟ ΕΠΕΡΙΝΟ 

 

 
Ἱζηκελ ζηίρνπο δ΄, θαὶ ςάιινκελ Σηηρεξὰ Πξνζφκνηα.  

Ἦρνο α΄. Τλ νξαλίσλ Ταγκάησλ. 

Πεινπνλλήζνπ νἱ παδεο δεῦηε ζπλδξάκσκελ, θαὶ ἐλ ςαικνο θαὶ ὕκλνηο, ζπλδνμάζσκελ πάληεο, 

ηὸλ λένλ Θενδφζηνλ θαὶ αηῶ, ἐθβνήζσκελ ιέγνληεο· κὴ δηαιιίπῃο πξεζβεχεηλ πὲξ κλ, ηλ 

νἰθείσλ ζεξαπφλησλ ζνπ. 

 

 

Ἐπὶ ηῇ ζείᾳ ζνπ κλήκῃ λῦλ Θενδφζηε, ηὰ ηῆο Πεινπνλλήζνπ, θαὶ Ἀζελαίσλ ζπγραίξεη, 

ζπζηήκαηα ηξηζκάθαξ ηλ εζεβλ, θηιεφξησλ ἐλ πλεχκαηη, ηὰ κὲλ ὡο γλήζηνλ γφλνλ ἔρνληα ζέ, 

ηὰ δὲ ὡο θαχρεκα ἀζθήζεσο. 

 

 

Ὁ ζαπκαζηὸο ἐλ Ὁζίνηο κᾶο θαὶ ἔλδνμνο, ζήκεξνλ ζπγθαιεηαη, ηὴλ ζεπηὴλ αηνῦ κλήκελ, 

ηειέζαη ἐηεζίσο· δηὸ θαὶ κεο, ζπλειζφληεο ηηκήζσκελ, ὡο ἐξαζηὴλ ηνῦ Κπξίνπ θαὶ ὡο θξνπξφλ, 

κλ πάληνηε θαὶ πξφκαρνλ. 

 

 

Ἐπὶ ηῇ ζείᾳ πξνλνίᾳ ζενπφζεηνο, ζηνηρεησζεὶο ἀλῆιζελ, εἰο αἰζέξηνλ ὕςνο, δηὰ ηῆο ἐξγαζίαο ηλ 

ςειλ, ἀξεηλ ὁ ζαπκάζηνο, θαὶ ἱθεηεχεη γλεζίσο πὲξ κλ, ζὺλ Ἀγγέινηο πξὸο ηὸλ Κχξηνλ. 

 

 

Γφμα. Ἦρνο πι. α΄. 

Γεῦηε Ναππιηέσλ ηὰ πιήζε, ζπλδξάκσκελ ἐπὶ ηῶ ἱεξῶ λαῶ ηνῦ πνιηνχρνπ παηξὸο κλ 

Θενδνζίνπ, θαὶ ἐπὶ ηῇ ἐηεζίῳ κλήκῃ αηνῦ, δνμάζνκελ ηὸλ ἐλ Ἁγίνηο ἐπαλαπαπφκελνλ Θεφλ, 

αἰηνχκελνη δσξεζῆλαη κλ, ηλ δεηλλ ἀπαιιαγὴλ θαὶ δσὴλ ηὴλ αἰψληνλ. 

 



Καὶ λῦλ. Τῆο ἑνξηῆο. 

Γεῦηε ἀλαβκελ εἰο ηὸ ὄξνο Κπξίνπ, θαὶ εἰο ηὸλ νἶθνλ ηνῦ Θενῦ κλ, θαὶ ζεαζώκεζα ηὴλ δόμαλ 

ηῆο Μεηακνξθψζεσο αηνῦ, δόμαλ ὡο κνλνγελνῦο παξὰ Παηξφο, θσηὶ πξνζιάβσκελ θο, θαὶ 

κεηάξζηνη γελόκελνη ηῶ πλεύκαηη, Τξηάδα ὁκννύζηνλ κλήζσκελ εἰο ηνὺο αἰλαο. 

 

 

Δἰο ηὸλ Σηίρνλ.  

Ἦρνο β΄. Οἶθνο ηνῦ Ἐθξαζᾶ. 

Φαίξνηο ηὸ ἱεξφλ, ηλ Ἀζελαίσλ θιένο, θαὶ ραίξνηο ηλ Ἀξγείσλ, θξνπξὸο θαὶ ἀληηιήπησξ, 

ηξηζκάθαξ Θενδφζηε. 

 

 

Ση.: Τίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ, ὁ ζάλαηνο ηνῦ Ὁζίνπ Αηνῦ. 

Μὴ ιίπῃο ἐθηελο, πξεζβεχεηλ ηῶ Κπξίῳ, πὲξ ηλ ἐθηεινῦλησλ, πηζηο ζὺλ ζείαλ κλήκελ, ὦ 

λέε Θενδφζηε. 

 

 

Ση.: Μαθάξηνο ἀλὴξ ὁ θνβνχκελνο ηὸλ Κχξηνλ· ἐλ ηαο ἐληνιαο Αηνῦ ζειήζεη ζθφδξα. 

Ἄμηνλ ζὲ ηηκᾶλ, θαὶ ζὲ δνμάδεηλ ἅκα, ηὸλ ιίαλ ηηκεζέληα, θαὶ κάια δνμαζζέληα, παξὰ Θενῦ 

ηξηζφιβηε. 

 

 

Γφμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

πέξζεε Τξηάο, Πάηεξ Υἱὲ θαὶ Πλεῦκα, ιηηαο ηῆο Θενηφθνπ, λῦλ θαὶ ηνῦ Ὁζίνπ, νἰθηείξεζνλ 

ηνὺο δνχινπο Σνπ. 

 

 

Νῦλ ἀπνιχεηο. Τξηζάγηνλ. 

 

Ἀπνιπηίθηνλ.  

Ἦρνο δ’. Ταρὺ πξνθαηάιαβε. 

Ὡο δφζηλ ζεφδεθηνλ ηὴλ θαζαξάλ ζνπ δσήλ, Θεῶ θαζηέξσζαο ηλ ἰακάησλ πεγήλ, ηὸλ ηάθνλ 

ζνπ δείμαληη, ζὺ γὰξ δηὰ ἐγθξαηείαο, θαζαξζεὶο ηλ πξνζχισλ, ἔιακςαο ἐλ ηῶ θφζκῳ, δη' 

ἀζθήζεσο πφλσλ δηὸ ζὲ Θενδφζηε, ἐλ ὕκλνηο γεξαίξνκελ. 

 

 

Γφμα. Ἕηεξνλ.  

Ἦρνο γ΄. Θείαο πίζηεσο. 

Τὸλ ὁκψλπκνλ, Θενδνζίνπ, θαὶ ὁκφηξνπνλ, ἀλαδεηρζέληα, ηὸλ ἐλ ἐζράηνηο ηνο ρξφλνηο 

ἀλαθαλέληα, ἀζηέξα ηνο ζαχκαζηλ ἄδπηνλ, ζαπκαηνπξγὸλ θαὶ ἰακαηηθφλ, λένλ Θενδφζηνλ, 

εζεβνθξφλσο κλήζσκελ ιέγνληεο· Πάηεξ Ὅζηε, Φξηζηὸλ ηὸλ Θεὸλ ἱθέηεπε, δσξήζαζζαη κλ 

ηὸ κέγα ἔιενο. 

 

Καὶ λῦλ.  

Τῆο ἑνξηῆο. Ἦρνο βαξχο. 

Μεηεκνξθώζεο ἐλ ηῶ ὄξεη Φξηζηὲ ὁ Θεφο, δείμαο ηνο Μαζεηαο ζνπ ηὴλ δόμαλ ζνπ, θαζὼο 

δπλαλην. Λάκςνλ θαὶ κλ ηνο ἁκαξησινο, ηὸ θο ζνπ ηὸ ἀΐδηνλ, πξεζβείαηο ηῆο Θενηφθνπ, 

θσηνδφηα δφμα ζνη. 

 

Ἀπφιπζηο. 



 

 

 

 

ΜΕΓΑ ΕΠΕΡΙΝΟ 

 

 
Δινγήζαληνο ηνῦ ἱεξέσο, ὁ Πξννηκηαθφο, θαὶ ηφ· Μαθάξηνο ἀλήξ. Δἰο δὲ ηφ· Κχξηε 

ἐθέθξαμα,ἱζηκελ ζηίρνπο ζη’ θαὶ ςάιινκελ  

 

 

Ἰδηφκεια γ’ ηῆο Ἑνξηῆο. 

 Ἦρνο δ΄. 

Πξὸ ηνῦ ζνῦ Σηαπξνῦ Κύξηε, ὄξνο νξαλὸλ ἐκηκεην, λεθέιε ὡο ζθελὴ ἐθεπινῦην. Σνῦ 

κεηακνξθνπκέλνπ, πὸ Παηξὸο δὲ καξηπξνπκέλνπ, παξῆλ ὁ Πέηξνο ζὺλ Ἰαθώβῳ θαὶ Ἰσάλλῃ, ὡο 

κέιινληεο ζπλελαί ζνη, θαὶ ἐλ ηῶ θαηξῶ ηῆο παξαδόζεώο ζνπ, ἵλα ζεσξήζαληεο ηὰ ζαπκάζηά 

ζνπ, κὴ δεηιηάζσζη ηὰ παζήκαηά ζνπ, ἃ πξνζθπλῆζαη κᾶο, ἐλ εἰξήλῃ θαηαμίσζνλ, δηὰ ηὸ κέγα 

ζνπ ἔιενο.  

 

 

Πξὸ ηνῦ Σηαπξνῦ ζνπ Κύξηε, παξαιαβὼλ ηνὺο Μαζεηὰο εἰο ὄξνο ςειόλ, κεηεκνξθώζεο 

ἔκπξνζζελ αηλ, ἀθηζη δπλάκεσο θαηαπγάδσλ αηνύο, ἔλζελ θηιαλζξσπίᾳ, ἐθεζελ ἐμνπζίᾳ, 

δεμαη βνπιόκελνο ηῆο Ἀλαζηάζεσο ηὴλ ιακπξόηεηα, ἧο θαὶ κᾶο ὁ Θεόο, ἐλ εἰξήλῃ θαηαμίσζνλ, 

ὡο ἐιεήκσλ θαὶ θηιάλζξσπνο.  

 

 

Δἰο ὄξνο ςειὸλ κεηακνξθσζεὶο ὁ Σσηήξ, ηνὺο θνξπθαίνπο ἔρσλ ηλ Μαζεηλ, ἐλδόμσο 

ἐμέιακςαο, δειλ, ὅηη νἱ ηῶ ὕςεη ηλ ἀξεηλ δηαπξέςαληεο, θαὶ ηῆο ἐλζένπ δόμεο 

ἀμησζήζνληαη. Σπιιαινῦληεο δὲ ηῶ Φξηζηῶ, Μσυζῆο θαὶ Ἠιίαο ἐδείθλπνλ, ὅηη δώλησλ θαὶ 

λεθξλ θπξηεύεη, θαὶ ὁ πάιαη δηὰ λόκνπ, θαὶ Πξνθεηλ ιαιήζαο πῆξρε Θεόο, ᾧ θαὶ θσλὴ ηνῦ 

Παηξόο, ἐθ λεθέιεο θσηεηλῆο, ἐκαξηύξεη ιέγνπζα· Αηνῦ ἀθνύεηε, ηνῦ δηὰ Σηαπξνῦ ηόλ, ᾍδελ 

ζθπιεύζαληνο, θαὶ λεθξνο δσξνπκέλνπ, δσήλ ηὴλ αἰώληνλ. 

 

 

Καὶ ηνῦ Ἁγίνπ, Σηηρεξὰ Πξνζφκνηα γ’.  

Ἦρνο β΄. Πνίνηο εθεκηλ. 

Πνίνηο, εθεκηλ ζηέκκαζη, ζηεθαλψζνκελ ηὸλ ζενθφξνλ; Τνῦ Φξηζηνῦ ηὸλ θίινλ ηὸλ γλήζηνλ, 

θαὶ πηζηὸλ Κπξίνπ ζεξάπνληα; Τλ ραξηζκάησλ ηνῦ Πλεχκαηνο δνρενλ, ηὸ κέγα ηλ 

ζιηβνκέλσλ παξακχζηνλ, ηλ πάλησλ, ηλ Ναππιηέσλ θαηαθχγηνλ, ηῆο κεηαλνίαο ηὸλ ὅξκνλ, ηῆο 

Σηὼλ ηῆο ἄλσ νἰθήηνξα· ηὸ ηεξπλὸλ δη’ νὗ θνκηδφκεζα πινπζίσο, ηὸ κέγα ἔιενο. 

 

 

Πνίνηο, κλσδηλ θάιιεζηλ, ἐπαηλέζσκελ ηὸλ ζενθφξνλ; Τὸ ζεπηὸλ Ἀζελλ βιάζηεκα, θαὶ 

ηεξπλὸλ Ἀξγείσλ ἐληξχθεκα, ηὴλ ηλ ἀζθεηλ ζείαλ θξεπίδα, ηὴλ ζηήιελ, ηῆο Ἐθθιεζίαο ηὴλ 

πέξιακπξνλ, ηὴλ θξήλελ, ηλ ἰακάησλ ηὴλ ἀέλλανλ, ηὸλ παηδεπηὴλ ηλ ἀθξφλσλ, ηὸλ ζεξκὸλ 

πξνζηάηελ κλ, ηλ αἰηνπκέλσλ ἐθηελο δσξεζῆλαη κλ, εἰξήλελ θαὶ κέγα ἔιενο. 

 

 

Πνίνηο, κειῳδηλ ἄλζεζηλ, ἀλαδχζσκελ ηὸλ ζενθφξνλ; Τὸλ ηνῦ Θενδνζίνπ ὁκφηξνπνλ, ηὸλ 



Κνηλνβηάξρνπ, λένλ Θενδφζηνλ, ηὸλ ὀθζέληα ρξφλνηο ἐλ ἐζράηνηο, ηὸλ ζηχινλ, ηῆο θαξηεξίαο ηὸλ 

ἀθιφλεηνλ, ηὸλ πῦξγνλ, ηῆο ζπρίαο ηὸλ ἀζάιεπηνλ, ηὸλ πνηακὸλ ηλ ζαπκάησλ, ηὸλ βπζὸλ ηῆο 

ράξηηνο, δη’ νὗ κεο πξὸο δσὴλ θαηδξο ὁδεγνχκεζα, ηὴλ ζείαλ ὄλησο θαὶ ἄιεθηνλ. 

Γφμα. Ἦρνο πι. β΄. 

Σήκεξνλ ζπγθαιεηαη κᾶο, ηνῦ ἰακαηηθνῦ Θενδνζίνπ  ἐηήζηνο παλήγπξηο· δεῦηε νὖλ θηιένξηνη, 

θαηδξο ἑνξηάζσκελ ηὴλ κλήκελ αηνῦ ιέγνληεο· ραίξνηο, ὁ ηὰ ζθηξηήκαηα ηῆο ζαξθὸο 

θαηαβαιψλ, δηὰ ηῆο ἀζθήζεσο, ηὴλ ἀλδξείαλ ηνῦ πλεχκαηνο ζεαπηῶ πεξηζέκελνο· ραίξνηο, ὁ 

ζξηακβεχζαο ηλ πνλεξλ δαηκφλσλ ηνὺο δνχινπο, ηῇ ἰζρχεη ηῇ δνζείζῃ ζνη παξὰ ηνῦ κφλνπ 

Θενῦ· ραίξνηο, ὁ ηνῦ κεγάινπ Θενδνζίνπ ηνο ἔξγνηο ἐθάκηιινο, θαὶ ζπγθιεξνλφκνο ηῆο 

Βαζηιείαο Φξηζηνῦ· Ὃλ θαζηθέηεπε, ζαπκαηνπξγὲ Θενδφζηε, ιπηξσζῆλαη κᾶο ὁξαηλ θαὶ 

ἀνξάησλ ἐρζξλ, θαὶ ζσζῆλαη ηὰο ςπρὰο κλ. 

 

 

Καὶ λῦλ. Τῆο ἑνξηῆο. 

Πξνηππλ ηὴλ Ἀλάζηαζηλ ηὴλ ζήλ, Φξηζηὲ ὁ Θεόο, ηόηε παξαιακβάλεηο ηνὺο ηξεο ζνπ καζεηάο, 

Πέηξνλ θαὶ Ἰάθσβνλ θαὶ Ἰσάλλελ, ἐλ ηῶ Θαβὼξ ἀλειζώλ. Σνῦ δὲ Σσηήξ κεηακνξθνπκέλνπ, ηὸ 

Θαβώξηνλ ὄξνο θσηὶ ἐζθέπεην. Οἱ Μαζεηαί ζνπ Λόγε, ἔξξηςαλ ἑαπηνὺο ἐλ ηῶ ἐδάθεη ηῆο γῆο, κὴ 

θέξνληεο ὁξᾶλ, ηὴλ ἀζέαηνλ κνξθήλ, Ἄγγεινη δηεθόλνπλ θόβῳ θαὶ ηξόκῳ, νξαλνὶ ἔθξημαλ, γῆ 

ἐηξόκαμελ, ὁξληεο ἐπὶ γῆο, ηῆο δόμεο ηὸλ Κύξηνλ. 

 

 

Δἴζνδνο. Φο ἱιαξφλ. Πξνθείκελνλ ηῆο κέξαο. Ἀλαγλψζκαηα. 

 

 

Σνθίαο Σνινκληνο ηὸ Ἀλάγλσζκα. (Κεθ. γ' 1) 

Γηθαίσλ ςπραὶ ἐλ ρεηξὶ Θενῦ, θαὶ ν κὴ ἅςεηαη αηλ βάζαλνο. Ἔδνμαλ ἐλ ὀθζαικνο ἀθξφλσλ 

ηεζλάλαη, θαὶ ἐινγίζζε θάθσζηο  ἔμνδνο αηλ, θαὶ  ἀθ’ κλ πνξεία ζχληξηκκα· νἱ δέ εἰζηλ ἐλ 

εἰξήλῃ. Καί γὰξ ἐλ ὄςεη ἀλζξψπσλ ἐὰλ θνιαζζζηλ,  ἐιπὶο αηλ ἀζαλαζίαο πιήξεο. Καὶ ὀιίγα 

παηδεπζέληεο, κεγάια εεξγεηεζήζνληαη· ὅηη ὁ Θεὸο ἐπείξαζελ αηνχο, θαὶ εὗξελ αηνὺο ἀμίνπο 

ἑαπηνῦ. Ὡο ρξπζὸλ ἐλ ρσλεπηεξίῳ ἐδνθίκαζελ αηνχο, θαὶ ὡο ὁινθάξπσκα ζπζίαο πξνζεδέμαην 

αηνχο. Καὶ ἐλ θαηξῶ ἐπηζθνπῆο αηλ ἀλαιάκςνπζη, θαὶ ὡο ζπηλζῆξεο ἐλ θαιάκῃ 

δηαδξακνῦληαη. Κξηλνῦζηλ ἔζλε, θαὶ θξαηήζνπζη ιαλ, θαὶ βαζηιεχζεη αηλ Κχξηνο εἰο ηνὺο 

αἰλαο. Οἱ πεπνηζφηεο ἐπ’ αηφλ, ζπλήζνπζηλ ἀιήζεηαλ, θαὶ νἱ πηζηνὶ ἐλ ἀγάπῃ πξνζκελνῦζηλ 

αηῶ· ὅηη ράξηο θαί ἔιενο ἐλ ηνο ὁζίνηο αηνῦ θαὶ ἐπηζθνπὴ ἐλ ηνο ἐθιεθηνο αηνῦ. 

 

 

Σνθίαο Σνινκληνο ηὸ ἀλάγλσζκα.  (Κεθ. δ′.7) 

Γίθαηνο, ἐὰλ θζάζῃ ηειεπηῆζαη, ἐλ ἀλαπαχζεη ἔζηαη. Γῆξαο γὰξ ηίκηνλ ν ηὸ πνιπρξφληνλ, νδὲ 

ἀξηζκῶ ἐηλ κεκέηξεηαη. Πνιηὰ δέ ἐζηη θξφλεζηο ἀλζξώπνηο, θαὶ ιηθία γήξσο βίνο ἀθειίδσηνο. 

Δάξεζηνο Θεῶ γελφκελνο, γαπήζε· θαὶ δλ κεηαμὺ ἁκαξησιλ, κεηεηέζε. Ἡξπάγε, κὴ θαθία 

ἀιιάμῃ ζχλεζηλ αηνῦ, ἠ δφινο ἀπαηήζῃ ςπρὴλ αηνῦ· βαζθαλία γὰξ θαπιφηεηνο ἀκαπξν ηὰ 

θαιά, θαὶ ῥεκβαζκὸο ἐπηζπκίαο κεηαιιεχεη λνῦλ ἄθαθνλ. Τειεησζεὶο ἐλ ὀιίγῳ, ἐπιήξσζε 

ρξφλνπο καθξνχο· ἀξεζηὴ γὰξ ἦλ Κπξίῳ  ςπρὴ αηνῦ· δηὰ ηνῦην ἔζπεπζελ ἐθ κέζνπ πνλεξίαο. 

Οἱ δὲ ιανὶ ἰδφληεο θαὶ κὴ λνήζαληεο, κεδὲ ζέληεο ἐπὶ δηαλνίᾳ ηὸ ηνηνῦηνλ, ὅηη ράξηο θαὶ ἔιενο ἐλ 

ηνο ὁζίνηο αηνῦ, θαὶ ἐπηζθνπὴ ἐλ ηνο ἐθιεθηνο αηνῦ.   

 

 

Σνθίαο Σνινκληνο ηὸ Ἀλάγλσζκα. (Κεθ. ε' 15) 

Γίθαηνη εἰο ηὸλ αἰλα δζη, θαὶ ἐλ Κπξίῳ ὁ κηζζὸο αηλ, θαὶ  θξνληὶο αηλ παξὰ ςίζηῳ. 

Γηὰ ηνῦην ιήςνληαη ηὸ βαζίιεηνλ ηῆο επξεπείαο, θαὶ ηὸ δηάδεκα ηνῦ θάιινπο ἐθ ρεηξὸο Κπξίνπ· 



ὅηη ηῇ δεμηᾷ αηνῦ ζθεπάζεη αηνχο, θαὶ ηῶ βξαρίνλη πεξαζπηε αηλ. Λήςεηαη παλνπιίαλ ηὸλ 

δῆινλ αηνῦ, θαὶ ὁπινπνηήζεη ηὴλ θηίζηλ εἰο ἄκπλαλ ἐρζξλ. Ἐλδχζεηαη ζψξαθα, δηθαηνζχλελ· 

θαὶ πεξηζήζεηαη θφξπζα, θξίζηλ ἀλππφθξηηνλ. Λήςεηαη ἀζπίδα ἀθαηακάρεηνλ ὁζηφηεηα· ὀμπλε 

δὲ ἀπφηνκνλ ὀξγὴλ εἰο ῥνκθαίαλ. Σπλεθπνιεκήζεη αηῶ ὁ θφζκνο ἐπὶ ηνὺο παξάθξνλαο· 

πνξεχζνληαη εὔζηνρνη βνιίδεο ἀζηξαπλ, θαὶ ὡο ἀπὸ εθχθινπ ηφμνπ, ηλ λεθλ, ἐπὶ ζθνπὸλ 

ἁινῦληαη· θαὶ ἐθ πεηξνβφινπ ζπκνῦ πιήξεηο ῥηθήζνληαη ράιαδαη. Ἀγαλαθηήζεη θαη’ αηλ ὕδσξ 

ζαιάζζεο· πνηακνὶ δὲ ζπγθιχζνπζηλ ἀπνηφκσο. Ἀληηζηήζεηαη αηνο πλεῦκα δπλάκεσο, θαὶ ὡο 

ιαιας ἐθιηθκήζεη αηνχο, θαὶ ἐξεκψζεη πᾶζαλ ηὴλ γῆλ ἀλνκία, θαὶ  θαθνπξαγία πεξηηξέςεη 

ζξφλνπο δπλαζηλ. Ἀθνχζαηε νὖλ βαζηιεο, θαὶ ζχλεηε· κάζεηε δηθαζηαὶ πεξάησλ γῆο. 

Ἐλσηίζαζζε νἱ θξαηνῦληεο πιήζνπο, θαὶ γεγαπξσκέλνη ἐπὶ ὄρινηο ἐζλλ· ὅηη ἐδφζε παξὰ Κπξίνπ 

 θξάηεζηο κλ, θαὶ  δπλαζηεία παξὰ ςίζηνπ. 

 

 

Ληηή. Ἦρνο β΄. 

Ἐπέζηε  ἐηήζηνο κλήκε ζνπ, Θενδφζηε Παηὴξ κλ Ὅζηε, ὥζπεξ θσζθφξνο ἀζηήξ, πάλησλ 

ηὰο θαξδίαο θαηαγιαΐδνπζα, θαὶ ραξκνληθο πξὸο αἶλνλ θαὶ δφμαλ Θενῦ ἐγείξνπζα, ᾧπεξ λῦλ 

παξεζηὼο ἐθδπζψπεη ἀπαχζησο, πὲξ ηλ ςπρλ κλ. 

 

 

Ὁ αηφο. 

Ἐθ λεφηεηφο ζνπ θέξνλ ηειεηφηεηνο θξφλεκα, πέδνπ ζαπηὸλ ζενθφξε ηῶ δπγῶ ηνῦ Φξηζηνῦ, 

θαὶ ηὸλ βίνλ δειψζαο, ηνῦ ζείνπ Θενδνζίνπ, ηνο ἴζνηο κέηξνηο ηῆο ἀξεηῆο ἐθείλνπ ἀθνζηψζαο, 

θαὶ ηὴλ ζάξθα ζθηξηζαλ δνπιψζαο ηῶ πλεχκαηη, ηὸλ ηῆο ἀζθήζεσο ἐμεηέιεζαο δξφκνλ· ἀιι’ ὦ 

καθαξηψηαηε Πάηεξ, θαὶ ζαπκαηνπξγὲ Θενδφζηε, ηνο ηηκζη ηὴλ κλήκελ ζνπ, αἴηεζαη ἱιαζκὸλ 

θαὶ κέγα ἔιενο. 

 

 

Ἦρνο γ΄. 

Ἴζνο ἔιακςαο ἐλ ηῇ ἀζθήζεη ηνῦ ὁκσλχκνπ ζνπ Θενδνζίνπ, ὡο ηὴλ ἰζάγγεινλ αηνῦ πνιηηείαλ 

δειψζαο, ἴζελ θαὶ ηὴλ ράξηλ παξὰ Φξηζηῶ ἀπείιεθαο ηνῦ ἰᾶζζαη ηὰο λφζνπο, θαὶ ἐθδηψθεηλ ηὰ 

πλεχκαηα, ἀιιὰ πξέζβεπε Φξηζηῶ ηῶ Θεῶ, Πάηεξ Θενδφζηε, εἰξελεῦζαη ηὸλ θφζκνλ, θαὶ ζζαη 

ηὰο ςπρὰο κλ. 

 

 

Γφμα. Ἦρνο πι. δ΄. 

Δθξαίλεζζε πφιεηο Ναχπιηνλ θαὶ Ἄξγνο, πινπηίζαζαη ηνηνῦηνλ πνιηνῦρνλ, θαὶ πξέζβπλ πξὸο 

Θεὸλ ἀδηάιεηπηνλ, Θενδφζηνλ ηὸλ λένλ· νὗηνο γάξ, ηῇ ζνθίᾳ ηνῦ Πλεχκαηνο, θαηαγιατζζείο, 

πᾶζαλ ἄξλεζηλ, ηῇ ἐλαξέηῳ αηνῦ πνιηηείᾳ πεξεθφληηζελ· αηὸλ θαὶ κεο κεζίηελ 

πξνζάγνληεο, αἰηνῦκελ, δπζσπελ ηὸλ Φξηζηφλ, ζσζῆλαη ηὰο ςπρὰο κλ. 

 

 

Καὶ λῦλ. Τῆο ἑνξηῆο. 

Τὸλ γλόθνλ ηὸλ λνκηθόλ,  θσηεηλὴ ηῆο Μεηακνξθώζεσο δηεδέμαην λεθέιε, ἐλ ᾗ Μσυζῆο θαὶ 

Ἠιίαο γελόκελνη, θαὶ ηῆο πεξθώηνπ δόμεο ἀμησζέληεο, Θεῶ ἔιεγνλ· Σὺ εἶ Θεὸο κλ, ὁ 

Βαζηιεὺο ηλ αἰώλσλ. 

 

 

Δἰο ηὸλ Σηίρνλ. Ἦρνο δ΄. Ὁ ἐμ ςίζηνπ θιεζείο. 

Μεηαλαζηεχσλ ἐλ ὄξεζηλ ερίζζεο, θεχγσλ ηὴλ πξνζπάζεηαλ ηῆο καηαηφηεηνο, ηῆο θνζκηθῆο 

Πάηεξ Ὅζηε, θαὶ ζπρίαο, κεηαδηψθσλ ηὴλ ὡξαηφηεηα· θάιινο γὰξ ἐπφζεζαο, κὴ καξαηλφκελνλ, 



ηλ ὀξεθηλ ηὸ ἀθξφηαηνλ, ὡο πξνκλεζηεῦνλ, ηὴλ Βαζηιείαλ ζνπ ηὴλ νξάληνλ, νὗ ὡο ξάζζε 

θαὶ ἐπέηπρεο· ν ηπγράλεη Φξηζηὸο ὁ Θεφο κλ, Ὃλ ἱθέηεπε ζζαη, θαὶ θσηίζαη ηὰο ςπρὰο κλ. 

 

 

Ση.: Τίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ, ὁ ζάλαηνο ηνῦ Ὁζίνπ Αηνῦ. 

Ὁκνλνήζαο Θενδνζίῳ ζείῳ, ηὸλ ηξφπνλ θαηάιιεινλ, ὡο ὁκσλχκεζαο, ἐλδεδεηγκέλνο Θενδφζηε, 

ηῆο Βαζηιείαο, ζπγθιεξνλφκνο Θενῦ γεγέλεζαη, ζέζεη ηε ζενχκελνο, θο ἐρξεκάηηζαο, ηῇ 

κεηνπζίᾳ ηῆο ράξηηνο, ηνῦ Παξαθιήηνπ, θαηαιακπξχλσλ πηζηλ ζπζηήκαηα, θαὶ ἐθθαζαίξσλ 

ἀῤῥσζηήκαηα, θαὶ δνμάδσλ Φξηζηὸλ ηὸλ Θεὸλ κλ, Ὃλ ἱθέηεπε ζζαη θαὶ θσηίζαη ηὰο ςπρὰο 

κλ. 

 

Ση.: Μαθάξηνο ἀλὴξ ὁ θνβνχκελνο ηὸλ Κχξηνλ· ἐλ ηαο ἐληνιαο Αηνῦ ζειήζεη ζθφδξα. 

Σηάζεζη Πάηεξ ηνῦ ζψκαηνο παλλχρνηο, πάζε θαζππέηαμαο ηῶ λνεξῶ ηῆο ςπρῆο, ἀπαζείαηο ηαο 

πηέξπμηλ, ὡξατζκέλνο, ράξηλ ἐδέμσ ἰᾶζζαη Ὅζηε, ἀλζξψπσλ ἐλ πλεχκαηη ηὰ ἀῤῥσζηήκαηα, θαὶ 

ἀπειαχλεηλ ηὰ πλεχκαηα, ηῆο πνλεξίαο, θαὶ δηαζψδεηλ ηνὺο κεηὰ πίζηεσο, πξνζεξρνκέλνπο ηῶ 

λαῶ ζνθέ, θαὶ ηπρελ αἰηνπκέλνπο πξεζβείαηο ζνπ, ἐγθιεκάησλ ηὴλ ιχζηλ, θαὶ ςπρλ ηὴλ 

ἀπνθάζαξζηλ. 

 

 

Γφμα. Ἦρνο πι. β΄. 

Σήκεξνλ ζπγθαιεηαη κᾶο, ηνῦ ζενθφξνπ θαὶ ἰακαηηθνῦ Θενδνζίνπ,  ἐηήζηνο παλήγπξηο. Γεῦηε 

νὖλ θηιένξηνη θαηδξο ἑνξηάζσκελ ηὴλ κλήκελ αηνῦ ιέγνληεο· ραίξνηο, ὁ ηὰ ζθηξηήκαηα ηῆο 

ζαξθὸο θαηαβαιὼλ δηὰ ηῆο ἀζθήζεσο, ηὴλ δὲ ἀλδξείαλ ηνῦ πλεχκαηνο ζεαπηῶ παξαζέκελνο· 

ραίξνηο, ὁ ζξηακβεχζαο ηλ πνλεξλ δαηκφλσλ ηνὺο δφινπο, ηῇ ἰζρχτ ηῂ δνζείζῃ ζνη παξὰ ηνῦ 

κφλνπ Θενῦ· ραίξνηο, ηνῦ κεγάινπ Θενδνζίνπ ηνο ἔξγνηο ἐθάκηιινο, θαὶ ζπγθιεξνλφκνο ηῆο 

Βαζηιείαο Φξηζηνῦ· Ὃλ ἱθέηεπε, ἀζθεηλ ἐγθαιιψπηζκα Θενδφζηε, ιπηξσζῆλαη κᾶο ὁξαηλ 

θαὶ ἀνξάησλ ἐρζξλ, θαὶ ζσζῆλαη ηὰο ςπρὰο κλ. 

 

 

Καὶ λῦλ. Τῆο ἑνξηῆο. 

Πέηξῳ θαὶ Ἰαθώβῳ θαί, Ἰσάλλῃ, ηνο πξνθξίηνηο καζεηαο ζνπ Κύξηε, ζήκεξνλ πέδεημαο ἐλ ηῶ 

ὄξεη ηῶ Θαβώξ, ηὴλ δόμαλ ηῆο ζετθῆο ζνπ κνξθῆο· ἔβιεπνλ γὰξ ηὰ ἱκάηηά ζνπ, ἀζηξάςαληα ὡο 

ηὸ θο θαὶ ηὸ πξόζσπόλ ζνπ πὲξ ηὸλ ἥιηνλ θαὶ κὴ θέξνληεο ὁξᾶλ ηὸ ἄζηεθηνλ ηῆο ζῆο 

ἐιιάκςεσο, εἰο γῆλ θαηέπηπηνλ, κεδόισο ἀηελίζαη ἰζρύνληεο. Φσλῆο γὰξ ἤθνπνλ καξηπξνύζεο 

ἄλσζελ· Οὗηόο ἐζηηλ ὁ Υἱόο κνπ ὁ ἀγαπεηόο, ὁ ἐιζὼλ εἰο ηὸλ θόζκνλ ζζαη ηὸλ ἄλζξσπνλ. 

 

 

Νῦλ ἀπνιχεηο. Τξηζάγηνλ. 

 

Ἀπνιπηίθηνλ.  Ἦρνο δ’. Ταρὺ πξνθαηάιαβε. 

Ὡο δφζηλ ζεφδεθηνλ ηὴλ θαζαξάλ ζνπ δσήλ, Θεῶ θαζηέξσζαο ηλ ἰακάησλ πεγήλ, ηὸλ ηάθνλ 

ζνπ δείμαληη, ζὺ γὰξ δηὰ ἐγθξαηείαο, θαζαξζεὶο ηλ πξνζχισλ, ἔιακςαο ἐλ ηῶ θφζκῳ, δη' 

ἀζθήζεσο πφλσλ δηὸ ζὲ Θενδφζηε, ἐλ ὕκλνηο γεξαίξνκελ. 

 

 

Γφμα. Ἕηεξνλ.  

Ἦρνο γ΄. Θείαο πίζηεσο. 

Τὸλ ὁκψλπκνλ, Θενδνζίνπ, θαὶ ὁκφηξνπνλ, ἀλαδεηρζέληα, ηὸλ ἐλ ἐζράηνηο ηνο ρξφλνηο 

ἀλαθαλέληα, ἀζηέξα ηνο ζαχκαζηλ ἄδπηνλ, ζαπκαηνπξγὸλ θαὶ ἰακαηηθφλ, λένλ Θενδφζηνλ, 

εζεβνθξφλσο κλήζσκελ ιέγνληεο· Πάηεξ Ὅζηε, Φξηζηὸλ ηὸλ Θεὸλ ἱθέηεπε, δσξήζαζζαη κλ 



ηὸ κέγα ἔιενο. 

 

Καὶ λῦλ.  

Τῆο ἑνξηῆο. Ἦρνο βαξχο. 

Μεηεκνξθώζεο ἐλ ηῶ ὄξεη Φξηζηὲ ὁ Θεφο, δείμαο ηνο Μαζεηαο ζνπ ηὴλ δόμαλ ζνπ, θαζὼο 

δπλαλην. Λάκςνλ θαὶ κλ ηνο ἁκαξησινο, ηὸ θο ζνπ ηὸ ἀΐδηνλ, πξεζβείαηο ηῆο Θενηφθνπ, 

θσηνδφηα δφμα ζνη. 

Ἀπφιπζηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΟΡΘΡΟ 

 

Μεηὰ ηὴλ α’ Σηηρνινγίαλ,  

 

Κάζηζκα. Ἦρνο πι. α΄.  

Τὸλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ. 

Τὰο θξνληίδαο ηνῦ βίνπ ἀπαξλεζάκελνο, θαὶ Ἀγγέισλ ηὸλ βίνλ ἀλαιαβφκελνο, ἐγθξαηείᾳ ηὴλ 

ςπρὴλ θαηειάκπξπλαο, θαὶ ζαπκάησλ ἐθ Θενῦ ράξηλ ἐδέμσ δαςηιο, Θενδφζηε ζενθφξε, πὲξ 

κλ ἱθεηεχσλ, ηλ εζεβο ἀλεπθεκνχλησλ ζε. 

 

 

Γφμα. Καὶ λῦλ. Τῆο ἑνξηῆο. 

Ὁ ὁκφηηκνο Λφγνο Παηξὶ θαὶ Πλεχκαηη, ζαξθσζεὶο ἐθ Παξζέλνπ εἰο ζσηεξίαλ κλ, ἀλεζηξάθε 

ηνο ἐλ γῇ θαζάπεξ γέγξαπηαη, θαὶ ἀλειζὼλ ἐλ ηῶ Θαβψξ, ζὺλ πξνθξίηνηο καζεηαο, ἐλδφμσο 

κεηεκνξθψζε· δηὸ ἀλπκλνῦκελ αηνῦ ηὴλ ζείαλ, θαὶ παλαγίαλ ζπγθαηάβαζηλ. 

 

 

Μεηὰ ηὴλ β’ Σηηρνινγίαλ, Κάζηζκα.  

Ἦρνο δ΄. Ἐπεθάλε ζήκεξνλ. 

Τῶ θσηὶ ιακπφκελνο, ηῶ ἀπξνζίηῳ, ὡο ἀζηὴξ ἐμέιακςαο, ἐλ ηῇ παλζέπηῳ ζνπ κλήκῃ, 

θαηαθσηίδσλ Θενδφζηε, ηνὺο ἀδηζηάθηῳ ςπρῇ πξνζηφληαο ζνη. 

 

 

Γφμα. Καὶ λῦλ. Τῆο ἑνξηῆο. 

Ἑνξηὴ πέξιακπξνο,  ηνῦ Γεζπφηνπ, ἦιζε δεῦηε ἅπαληεο, ἐπὶ ηῶ ὄξεη λνεξο, πξνθαζαξζέληεο 

ἀλέιζσκελ, ηῶ Θαβσξίῳ, Φξηζηὸλ ἐπνςψκελνη. 

 

 

Μεηὰ ηὸλ Πνιπέιενλ,  

Κάζηζκα. Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζείο. 

Τὴλ ηλ ζαπκάησλ εἰιεθὼο ζείαλ ράξηλ, παξὰ ηνῦ πάλησλ ρνξεγνῦ θαὶ Γεζπφηνπ, πνιιὰο ἰάζεηο 

θαζ’ ἑθάζηελ ἐθηειεο, ηλ ἐλ εζεβείᾳ ἐλ ηῶ λαῶ, πξνζθνηηψλησλ ζνη, θαὶ ἐπηθαινπκέλσλ ζε 

κεηὰ πίζηεσο κάθαξ· δηὸ πξνζθφξσο θαιῇ, ζαπκαηνπξγὸο θαὶ ἰακαηηθὸο Ὅζηε. 

 

 

Γφμα. Καὶ λῦλ. Τῆο ἑνξηῆο. 

Ὁ ἀλειζὼλ ζὺλ Μαζεηαο ἐλ ηῶ ὄξεη, θαὶ ἐλ ηῇ δόμῃ ηνῦ Παηξὸο ἀπαζηξάςαο, ζὺλ Μσυζῇ 

Ἠιίαο ζνη παξίζηαληαη· Νόκνο θαὶ Πξνθῆηαη γὰξ ὡο Θεῶ ιεηηνπξγνῦζηλ, ᾧ θαὶ ηὴλ Υἱόηεηα ηὴλ 

θπζηθὴλ ὁ Γελλήησξ, ὁκνινγλ ἐθάιεζελ Υἱόλ, ὃλ ἀλπκλνῦκελ ζὺλ ζνὶ θαὶ ηῶ Πλεύκαηη. 

 

 

Δἶηα, νἱ Ἀλαβαζκνί· ηὸ α’ Ἀληίθσλνλ ηνῦ δ’ ἤρνπ. 

 

Πξνθείκελνλ: Τίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ, ὁ ζάλαηνο ηνῦ Ὁζίνπ Αηνῦ. 

Ση.: Μαθάξηνο ἀλὴξ ὁ θνβνχκελνο ηὸλ Κχξηνλ· ἐλ ηαο ἐληνιαο Αηνῦ ζειήζεη ζθφδξα. 

Δαγγέιηνλ, Ὁζηαθφλ. 

Ὁ Ν’ ςαικφο. 

 



Γφμα: Ταο ηνῦ ζνῦ Ὁζίνπ... 

Καὶ λῦλ: Ταο ηῆο Θενηφθνπ... 

 

Ἰδηφκεινλ. Ἦρνο πι. β΄. Ση.: Ἐιέεζφλ κε ὁ Θεφο... 

Ὅζηε Πάηεξ, εἰο πᾶζαλ ηὴλ γῆλ ἐμῆιζελ ὁ θζφγγνο ηλ θαηνξζσκάησλ ζνπ · δη’ ὃ ἐλ ηνο 

νξαλνο εὗξεο κηζζὸλ ηλ θακάησλ ζνπ, ηλ δαηκφλσλ ὤιεζαο ηὰο θάιαγγαο, ηλ Ἀγγέισλ 

ἔθζαζαο ηὰ Τάγκαηα, ὧλ ηὸλ βίνλ ἀκέκπησο ἐδήισζαο· παῤῥεζίαλ νὖλ ἔρσλ πξὸο Κχξηνλ, 

εἰξήλελ αἴηεζαη ηὰο ςπρὰο κλ. 

 

 

 

Δἶηα, νἱ Καλφλεο· ὁ α’ ηῆο Ἑνξηῆο, θαὶ ηνῦ Ἁγίνπ. 

 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο δ΄. Ἀλνίμσ ηὸ ζηφκα κνπ. 

Φξηζηνῦ ηαο ιακπξφηεζη, θαηαπγαδφκελνο Ὅζηε, ηνὺο πίζηεη ηὴλ κλήκελ ζνπ παλεγπξίδνληαο, 

θαηαιάκπξπλνλ, θαὶ ζθφηνπο ἁκαξηίαο, πξεζβείαηο ζνπ ιχηξσζαη, ζνθὲ Θενδφζηε. 

 

Ῥσλλχκελνο ράξηηη, παληνδπλάκῳ ηνῦ θηίζαληνο, ἀλδξείαλ ἀλέιαβεο, γλψκελ ἀνίδηκε, θαὶ ηὸλ 

δξάθνληα· ηὸλ ζθνιηὸλ ηὸλ κέγαλ, πνζὶ θαηεπάηεζαο, θαὶ θαηεδάθηζαο. 

ςνῦζαλ ηαπείλσζηλ, Παηὴξ κλ ἔζρεθαο · δη’ ὃ ζνῦ δεφκεζα, ζεξάπεπζνλ Ὅζηε, ηὰο 

ἀζζελείαο κλ θαὶ ηὰο ὀδχλαο, πάζαο ἐπηθνχθηζνλ, ηλ θαξδηλ κλ. 

Θενηνθίνλ. 

 

Σὺ κφλε Θεφλπκθε, ηὸλ ἐλ ςίζηνηο θαζήκελνλ, ἀγθάιαηο ἐβάζηαζαο, ζάξθα γελφκελνλ· ζὺ γὰξ 

πέθελαο, ἐθ πάλησλ ηλ αἰψλσλ, δνρενλ ἐπάμηνλ, ηνῦ Παληνθξάηνξνο. 

 

 

ᾨδὴ γ΄. Τνὺο ζνὺο κλνιφγνπο. 

Ἀδχηνπο θσηὸο ηῇ θσηαπγείᾳ, ιακπφκελνο Πάηεξ ἐκθαλο, ηνὺο ζθφηεη ηλ θαθψζεσλ, 

θεθακσκέλνπο ιχηξσζαη, θαὶ θσηηζκὸλ ἀλέζεσο, ηνο ἀλπκλνῦζί ζε δψξεζαη. 

 

Ννὸο θαζαξφηεηη θαὶ ηξφπνλ, ἐθάκηιινο γέγνλαο ζνθέ, ζείῳ Θενδνζίῳ ζαθο, νἷα αηῶ 

ὁκψλπκνο· ὅζελ θαὶ ράξηλ εἴιεθαο, ηὴλ ηλ ζαπκάησλ ἐλέξγεηαλ. 

 

Θιηβφκελνο πάζεζη πνηθίινηο, ἐλ πίζηεη πξνζηξέρνκελ ηῶ ζῶ, ηεκέλεη Θενδφζηε, ἁγίαηο κεζηηείαηο 

ζνπ, πάληαο κᾶο ἐπίζθεςαη, ἐθδπζσπλ ηὸλ θηιάλζξσπνλ. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὁ Κηίζεο Σὲ θιίκαθα Παξζέλε, θαζάπεξ πξνζέκελνο βξνηνο, ἐθ ηλ γεΐλσλ ζιίςεσλ, θαὶ ἐθ 

θζνξᾶο πξὸο ἄθζαξηνλ, δσὴλ ηῇ κεζηηείᾳ Σνπ, ἀλαβηβάδεη ηνὺο κλνῦληάο Σε. 

 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο γ΄. Τὴλ ὡξαηφηεηα. 

Τὸλ ὡξαηφηαηνλ, Φξηζηὸλ ἐπφζεζαο, θαὶ ηὰ ηνῦ ζψκαηνο, πάζε ἐλέθξσζαο, ἀγγειηθο ἐπὶ ηῆο 

γῆο Θενδφζηε βηνηεχζαο· ὅζελ ηὴλ ἁγίαλ ζνπ, ἑνξηάδνκελ θνίκεζηλ, θαὶ πηζηο ζνῦ δεφκεζα, 

Πάηεξ ηξηζφιβηε, ἵλα πξεζβεχεηο Φξηζηῶ ηῶ Θεῶ, πὲξ ηλ ςπρλ κλ. 

Γφμα. Καὶ λῦλ. Τῆο ἑνξηῆο. 

 



Θέισλ ἐλδείμαζζαη, Φξηζηὲ ηὴλ δφμαλ Σνπ, θαὶ ηὴλ ζπλάθεηαλ, πξὸο ηὸλ γελλήηνξα, ηξεο ηλ 

πξνθξίησλ καζεηλ, παξέιαβεο θαὶ ηῶ ὄξεη, ηῶ Θαβὼξ θηιάλζξσπε, ζὺλ αηνο ἀλαβέβεθαο, 

ἔλζα ζνη παξέζηεζαλ, Μσζῆο θαὶ Ἠιίαο ηε, ἐλψπηνλ δη’ αηλ κεηεκνξθψζεο, ιάκςαο 

ηειαπγέζηεξνλ. 

 

 

ᾨδὴ δ΄. Ὁ θαζήκελνο ἐλ δφμῃ. 

Τνῦ ζαηὰλ ηὰο παλνπξγίαο νδακο ἐδεηιίαζαο, ἐλνηθνῦζαλ ἔρσλ, ράξηλ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο, 

θζνλεξλ δη’ ἀλζξψπσλ ηὴλ θαθφλνηαλ, θαζππέκεηλαο, δπλακνχκελνο ζζέλεη ζνθὲ ηῶ ηνῦ 

Πλεχκαηνο. 

 

Ἴζρπζελ ὁ θζφλνο πεζαη ἄλδξα ἀξεηῇ δηαπξέπνληα, νἷνο ἦην ὁ ζνθὸο Πέηξνο θαὶ ἁγηφηαηνο, θαὶ 

θαηὰ λνῦλ Πάηεξ, ἄδηθα ἐκειέηεζελ, ἀιι’  ζεία ράξηο ηνχησλ, πάλησλ δ’ ἐῤῥχζαην. 

 

Ὤθζεο γὰξ ἐλ ηῶ ὀλείξῳ ηῶ ῥεζέληη ζεφθξνλη, ἀξρηζχηῃ ηφηε ἐλ Βαζηιενχζῃ πάξρνληη, θαὶ 

πξνζεπαο ηνχηῳ ηνῦ παχζαζζαη, ηῆο θαηὰ ζνῦ ὀξγῆο θαὶ ἐμνξίαο πηθξᾶο. 

Θενηνθίνλ. 

 

Καηαπιήηηνληαη Ἀγγέισλ ζηξαηεγίαη παλχκλεηε, ἀλπκλνινγνῦζαη, κέγεζνο ηῆο ζείαο ινρείαο 

Σνπ, κεζ’ ὧλ δπζψπεη Παξζέλε, πάληαο ζψδεζζαη, ηνὺο ἐλ πίζηεη Σε, εἰιηθξηλε καθαξίδνληαο. 

 

 

ᾨδὴ ε’. Ἐμέζηε ηὰ ζχκπαληα. 

Ἐμέζηε ὡο ἔπξεπελ ἐλ ηῇ παξνπζίᾳ, ὁ ἀξρηεξεὺο ὁ ζενο, θαὶ ἐπεξψηα, ηὶ εἶ θαὶ ο γέγνλαο, ὧδε 

κάθαξ, ηὶ δὲ ηὸ αἴηηνλ· δη’ ὃ ἐγθαιε κε ηὸλ Σσηῆξά κνπ. 

 

Γελφκελνο ἔμππλνο ὁ ζενο Πέηξνο ἐζθέπηεην, πάληα ηὰ ἐλ ὕπλῳ αηῶ ὀθζέληα, ἐλζέσο· ὅζελ 

γλνὺο κεηελφεζε, ἐθ’ νἷο θαηὰ λνῦλ καθάξηε, θαηὰ ζνῦ δηαπξάμαο Θενδφζηε. 

 

Ὁκψλπκνλ ἔζρεθαο ἐλ νξαλνο καθάξηε, ζενλ Θενδφζηνλ θαὶ ζχζθελνλ, κεζ’ νὗ δπζψπεη, πὲξ 

ἐθηελο, ἵλα πάληεο ιπηξσζκελ πεηξαζκλ, ἀδίθνπ ἀιάζηνξνο, θαὶ δεηλνῦ πνιεκήηνξνο. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀλάξρσο ἐθιάκςαληη ἐθ ηνῦ Παηξὸο Θεφλπκθε, ἀξρὴλ ἐπεγάγσ θαηὰ ζάξθα, θαὶ ἀλεθάλεο ἀξρὴ 

ηῆο ὄλησο ἀξρῆο, ηῆο ηεθηελνκέλεο ἀιεζο, πᾶλ ηὸ δεκηνχξγεκα, ὁξαηὸλ θαὶ ἀφξαηνλ. 

 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ ζείαλ ηαχηελ. 

Ἰδνὺ αἱ πφιεηο ζνπ ζεκεξνλ, ηὴλ κλήκελ ζνπ ζνθὲ ἑνξηάδνπζαη, ραίξνπζη θξάδνπζαη· δεῦηε νἱ 

πάληεο ζπλδξάκεηε, πξὸο ηὸλ ζεξκὸλ πξνζηάηελ, θαὶ πνιηνῦρνλ κλ. 

 

Ναῶ ηῶ ζῶ νἱ πξνζηξέρνληεο, ἀῤῥήηῳ ρεηξνπξγίᾳ θαζαίξνληαη, θαὶ ἀπειαχλεηαη, λφζνο πᾶζα ηῇ 

ζείᾳ ζνπ, ἐπηζηαζίᾳ κάθαξ ἀμηνζαχκαζηε. 

 

Ῥεηφξσλ γιζζαη ν ζζέλνπζη, ηὴλ κλήκελ ζνπ κλῆζαη ηξηζφιβηε· δηὸ θαὶ ραίξνπζη, νἱ ἐλ 

Ναππιίῳ θαὶ νἱ ἐλ Ἄξγεη, κάθαξ Φξηζηψλπκνο. 

 

 

Θενηνθίνλ. 



Σνθίαλ ιφγνλ θεξχηηνκελ, Υἱὸλ ηὸλ ηνῦ Παηξὸο πξναηψληνλ, ἐπηζθηάζαληα, νζησδο ἐλ ηῇ 

κήηξᾳ Σνπ, θαὶ ἀξίζηῃ πιάζεη, κᾶο ζεψζαληα. 

 

 

 

 

 

 

 Κνληάθηνλ. Ἦρνο βαξχο. Αηόκεινλ. 

Ἐπὶ ηνῦ ὄξνπο κεηεκνξθψζεο, θαὶ ὡο ἐρώξνπλ νἱ Μαζεηαί ζνπ ηὴλ δόμαλ ζνπ, Φξηζηὲ ὁ Θεὸο 

ἐζεάζαλην, ἵλα ὅηαλ ζε ἴδσζη ζηαπξνύκελνλ, ηὸ κὲλ πάζνο λνήζσζηλ ἑθνύζηνλ, ηῶ δὲ θόζκῳ 

θεξχμσζηλ, ὅηη ζὺ πάξρεηο ἀιεζο, ηνῦ Παηξὸο ηὸ ἀπαύγαζκα. 

 

 

Τνῦ Ἁγίνπ. Ἡ Παξζέλνο ζήκεξνλ. 

Ἑνξηάδνπζη ζήκεξνλ, νἱ Ναππιηεο θαὶ Ἀξγενη, ἑνξηὴλ ραξκφζπλνλ, ηῆο θσηνθφξνπ ζνπ 

κλήκεο, ἅπαζαλ, Πεινπφλλεζνλ πξνζθαινῦζαη, ραίξνπζη, γὰξ ὡο θεθηεκέλαη, ηὸλ παλέληηκφλ 

ζνπ ηάθνλ, Θενδφζηε ζεφθξνλ Ὅζηε. 

 

 

Ὁ Οἶθνο. 

Ἐλζεὶο γλζηλ ζετθήλ, ηὸλ γλφθνλ ἐθ ηῆο ἐκῆο θαξδίαο ἀπέιαζνλ εραο ζνπ, ὅπσο κλήζσ ζνπ 

πηζηο ηὴλ ἁγίαλ κλήκελ, ἐλ ἧ Ἀγγέισλ ρνξνί, κεηὰ Ὁζίσλ ζήκεξνλ εθξαίλνληαη ἐλζέσο, θαὶ 

ἄλζξσπνη, ὕκλνηο ἐγθσκίσλ ζὲ θαηαζηέθνπζηλ, ἀμίσο αἰηνχκελνη δηὰ ζνῦ ιαβελ ηλ πηαηζκάησλ 

ἀπνρήλ, θαὶ ηλ θαθλ ηνῦ βίνπ ιχζηλ, θαὶ ἐρζξ ὁξαηλ θαὶ ἀνξάησλ, ῥπζζῆλαη ηαο 

πξεζβείαηο ζνπ, Θενδφζηε ζεφθξνλ Ὅζηε. 

 

 

Σπλαμάξηνλ. 

Τῇ Ε΄ ηνῦ αηνῦ Μελφο, Μλήκε ηνῦ Ὁζίνπ Θενδνζίνπ ηνπ λένπ ηνῦ ἰακαηηθνῦ, ηνῦ ἐλ 

Ἀξγνιίδᾳ. 

Nένο Θενδφζηνο πιὴλ κφλνπ ρξφλνπ, 

πῆξρελ ἶζνο θαηὰ πάληα ηῶ πάιαη. 

Ἑβδνκάηῃ Θενδφζηε πφηκνλ ἀλέηιεο. 

 

Τῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηνῦ Ἁγίνπ Ὁζηνκάξηπξνο Γνκεηίνπ ηνῦ Πέξζνπ θαὶ ηλ δχν 

καζεηλ αηνῦ 

πὲξ ηὰ πάληα ζνη ζπλαζιελ ἐθ ιίζσλ, 

κύζηαο Πάηεξ ζνύο, ἐμεπαίδεπζαο ηάρα. 

Οὗηνο ἦλ θαηὰ ηνὺο θαηξνὺο ηνῦ κεγάινπ Κσλζηαληίλνπ, Πέξζεο ηὸ γέλνο. Καηερεζεὶο δὲ πὸ 

Ἀβάξνπ ηηλὸο Φξηζηηαλνῦ, θαὶ ηὰ πεξὶ Φξηζηνῦ κπεζείο, θαηαιηπὼλ κεηὰ ηῆο παηξηθῆο ἀζεβείαο 

θαὶ πᾶζαλ ηὴλ ἐθ ζπγγελείαο πξνζπάζεηαλ, ἦζελ ἐλ ηνο κεζνξίνηο Ῥσκαίσλ ηε θαὶ Πεξζλ, εἰο 

πφιηλ ιεγνκέλελ Νίζηβηλ· θαὶ εἰζειζὼλ ἐλ ηῶ Μνλαζηεξίῳ, θαὶ ηπρὼλ ηνῦ Ἁγίνπ Βαπηίζκαηνο, 

ηὸ ηλ κνλαρλ ἔλδπκα πεξηεβάιεην. Ἐπηδεημάκελνο νὖλ παληνίαλ ζπνπδήλ ηε θαὶ ἄζθεζηλ, 

θζφλνλ ἐμ πνζήθεο ηνῦ πνλεξνῦ δαίκνλνο, παξὰ ηλ ἐλ ηῇ Μνλῇ κνλαρλ ἐπεζπάζαην. 

Ἀπέδξα ηνίλπλ ἐθεζελ, θαὶ ἦιζελ εἰο ηὸ Μνλαζηήξηνλ Σεξγίνπ θαὶ Βάθρνπ ηλ Μαξηχξσλ, ἐλ 

πφιεη Θενδνζίνπ, θαὶ θαηεθνινχζεη ηῇ πνιηηείᾳ ηνῦ ἀξρηκαλδξίηνπ Οξβέι· ὃο ιέγεηαη ἐπὶ 

ἑμήθνληα ρξφλνπο ἐςεηνῦ κὴ κεηαιαβελ, κήηε ἀλαθιηζῆλαη, κήηε θαζίζαη, ἀιι’ ἐλ βαθηεξίᾳ 

ζηεξηδφκελνο, ἐθπιεξνῦλ ηὰο ἀλάγθαο ηῆο θχζεσο. Παξ’ αηνῦ νὖλ ςεθηζζείο, ρεηξνηνλεηαη 

δηάθνλνο θαὶ κέιινληνο αηὸλ ηνῦ ἀξρηκαλδξίηνπ ἐπὶ ηὴλ ηνῦ πξεζβπηέξνπ ἀλαβηβάζαη ηηκήλ, 
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ηνῦην γλνὺο ὁ Ἅγηνο Γνκέηηνο ἀλερψξεζε, θαὶ ἐπί ηηλνο ὄξνπο ἀλειζψλ, θαχζσλη θαὶ θξχεη θαὶ 

ηαο ἐπηγηλνκέλαο ηλ ὡξλ θαξηεξε θαθψζεζηλ· εἶηα, ἐλ ἄληξῳ ρεηξνπνηήηῳ εἰζειζψλ, θαὶ ἐπί 

ηηλα ρξφλνλ πξνζκείλαο, ζαπκαηνπξγίαηο πιείζηαο, ἐλ ηῶ ηνῦ Φξηζηνῦ ὀλφκαηη, ηνὺο 

πξνζθνηηληαο ἐδεμηνῦην, θαὶ ἐθ ηῆο ηλ εἰδψισλ πιάλεο εἰο ηὴλ ηνῦ Φξηζηνῦ πίζηηλ κεηήγαγε. 

Ἐπεὶ δὲ ηνῦην ὁ παξαβάηεο Ἰνπιηαλὸο παξαγελφκελνο ἔκαζελ, ἐθέιεπζελ αηὸλ ιίζνηο βιεζῆλαη. 

Οἱ δὲ παξαγελφκελνη, κεηὰ ηλ δχν καζεηλ αηνῦ ςάιινληα αηὸλ ἐλ ηξίηῃ ὥξᾳ κλῳδίαλ 

εξφληεο, ηῇ ππθλφηεηη ηλ βνιλ αηφλ ηε ηὸλ καθάξηνλ Γνέηηνλ θαὶ ηνὺο ζὺλ αηῶ δχν 

θαηέρσζαλ. 

 

Τῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηνῦ Ὁζίνπ Ὤξ 

Ἐθ γῆο ἀπειζώλ, Ὤξ ἐκὸο ιέγεη, Φάξηο, 

πὲξ ηὸλ Ὤξ πέθπθε ηὸλ ζόλ, ὦ Νφκε. 

 

Τῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηλ Ὁζίσλ Μπξίσλ Ἀζθεηλ ηλ Θεβαίσλ 

Γῆο ἐμειαύλεηο, εἰο ηὸ Γαπῒδ ρξὴ ιέγεηλ, 

ηὸ κπξηνπιάζηνλ ἅξκα ζνπ Λφγε. 

 

Τῇ αηῇ κέξᾳ,  Ἁγία Ὁζηνκάξηπο Πνηακία  Θαπκαηνπξγφο, μίθεη ηειεηνῦηαη. 

πὲξ Φξηζηνῦ θηαλζεζα ζαπκαζηὴ μίθεη, 

ρέεη πνηακνὺο ζαπκάησλ Πνηακία. 

 

Τῇ αηῇ κέξᾳ, ὁ Ἅγηνο Ἱεξνκάξηπο Νάξθηζζνο, Παηξηάξρεο Ἱεξνζνιχκσλ, μίθεη ηειεηνῦηαη. 

Ἡδὺ πλέσλ, Νάξθηζζε, λαξθίζζνπ πιένλ, 

εσδηάδεηο ηῆο Ἐδὲκ ηὸ ρσξίνλ. 

 

Τῇ αηῇ κέξᾳ, ὁ Ἅγηνο Ὁζηνκάξηπο Ἀζηέξηνο ὁ ζαπκαηνπξγφο, μίθεη ηειεηνῦηαη. 

Τξάρεινλ Ἀζηέξηνο ἐθθνπεὶο μίθεη, 

ρνξνο ἀζιεηλ, νἷνλ ἀζηὴξ ἐκπξέπεη. 

 

Τῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηνῦ Ὁζίνπ πεξερίνπ 

πεξέρηνο, θἂλ ηάθῳ θαηεθξχβε, 

πέθπθελ ἴζνο ηνο ρνξνο ηλ Ἀγγέισλ. 

 

Τῇ αηῇ κέξᾳ, ὁ Ἅγηνο Μάξηπο Σψδσλ ὁ ἐθ Νηθνκήδεηαο, εἰο πῦξ βιεζείο, θαὶ ἀβιαβὴο 

ἐμειζλ, ἐλ εἰξήλῃ ηειεηνῦηαη. 

πῆξρελ ἄιιε ζαιακάλδξα πξὸο θιφγα, 

Σῴδσλ ὁ Μάξηπο, νὗ ηέινο ππξὸο δίρα. 

 

Τῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηνῦ  Ὁζίνπ Νηθάλνξνοηνῦ ζαπκαηνπξγνῦ, ηνῦ ἐλ Γξεβελλ. 

Κφζκνλ ληθήζαο, θαὶ ηὰ ηνχηνπ δέα, 

λίθελ ἀξίζηελ ἦξαο ὄλησο Νηθάλσξ. 

 

Τῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηνῦ Ὁζίνπ Γνκεηίνπ ηνῦ ζεκεηνθφξνπ, ηνῦ ἀζθήζαληνο ἐλ ηνο ὁξίνηο 

ηῆο Μνλῆο Φηινζένπ ηνῦ Ἁγίνπ Ὄξνπο. 

Σεκεα πνηελ μηψζεο πακκάθαξ, 

Γνκέηηε ζχ, ὡο ράξηηνο ἑζηία. 

 

Τῇ αηῇ κέξᾳ,  ἀλάκλεζηο βαξβαξηθῆο ἐπηδξνκῆο ἐλ Κσλζηαληηλνππφιεη. 

 

Τῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηνῦ Ἁγίνπ Μάξηπξνο Βάξηαλ ηνῦ ἐμ Ἀξκελίαο. 

http://www.saint.gr/766/saint.aspx
http://www.saint.gr/765/saint.aspx
http://www.saint.gr/767/saint.aspx
http://www.saint.gr/762/saint.aspx
http://www.saint.gr/761/saint.aspx
http://www.saint.gr/758/saint.aspx
http://www.saint.gr/759/saint.aspx
http://www.saint.gr/757/saint.aspx
https://www.blogger.com/?????%20????????%20??HYPERLINK%20


 

Τῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηῆο  Ὁζίαο Κάλδηδαο ηῆο Βπδαληίαο 

 

Τῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηνπ Ὁζίνπ Ἰσζὴθ ηνῦΓεξνληνγηάλλε, ηῆο Μνλῆο Καςᾶο Κξήηεο. 

Εήζαο Ἰσζήθ, ὡο ἄγγεινο ἐλ θφζκῳ, 

ηλ ζαπκάησλ εἴιεθε ηὴλ ζείαλ ράξηλ. 

 

Τῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηνῦ Ὁζίνπ Μίθαιινπ ηνῦ Ἀιακάλνπ, ηνῦ ἐλ Κχπξῳ. 

 

Τῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηνῦ Ὁζίνπ Ἀγάζσλνο ηῆο πάηεο Φζηψηηδνο. 

Τῇ αηῇ κέξᾳ, ὁ Ὅζηνο Πνίκελ ὁ ἐλ ηῶ ζπειαίῳ, ὁ πνιχπαζεο, ὁ Ῥψζζνο, ἐλ ἔηεη 1110, ἐλ 

εἰξήλῃ ηειεηνῦηαη. 

 

Τῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηνῦ Ὁζίνπ Πνηκέλνοηνῦ λεζηεπηνῦ, ηνῦ Ῥψζζνπ, ηνῦ ἀζθήζαληνο θαηὰ 

ηῶ ΗΓ΄ αἰλη. 

 

Τῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηῆο Ὁζίαο Θενδψξαο ηῆο Σχριαο. 

 

Τῇ αηῇ κέξᾳ,  ἀλάκλεζηο ηῆο ἀλαθνκηδῆο ηλ Λεηςάλσλ ηνῦ Ἁγίνπ Μεηξνθάλνπο, πξψηνπ 

ἐπηζθφπνπ Βνξνλεδίαο. 

Ταο αηλ ἁγίαηο πξεζβείαηο Φξηζηὲ ὁ Θεφο, ἐιέεζνλ θαὶ ζζνλ κᾶο. Ἀκήλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οθ ἐιάηξεπζαλ. 

Οθ ἐδίζηαζαο ἐπὶ ηῇ θαθνχρίᾳ ζνπ, νθ ἐδεηιίαζαο ηὸ ἀζζελὲο ηῆο ζαξθφο, ἀιι’ ἔζπεπζαο 

Ὅζηε, θαηὰ αηῆο πνιεκλ, πηεδφκελνο, λεζηείᾳ πὲξ ἄλζξσπνλ, ἀγξππλίᾳ ηε θαὶ λήςεη. 

 

Ἀληηζηάζηνλ Ἀγγέινηο ζηάζηλ εἴιεθαο ζενκαθάξηζηε, ἐλ νξαλνο ἐθ Θενῦ, ὡο βίνλ ἰζάγγεινλ 

πνιηηεπζάκελνο· δηὸ θξάδεηο λῦλ· ὁ ηλ παηέξσλ Κχξηνο, θαὶ Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

Ὡκσλπκήζαο ηὴλ θιῆζηλ θαη’ εδφθεζηλ, Θενδνζίνπ ζαθο· ὅζελ ἐπὶ ηνο ἴρλεζηλ αηνῦ 

βαδίδσλ, ἐθάκηιινο ηνο ἔξγνηο γέγνλαο· δηὸ θξάδεηο λῦλ· ὁ ηλ παηέξσλ Κχξηνο, θαὶ Θεὸο 

εινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἐθιεμάκελνο Νπκθίνο ὁ ὡξαφο Σε Παξζέλε Γέζπνηλα, ηλ γεγελλ ἐθ θπιῆο, ιακπξο 

πξνζεηήζαην, ἐθ δεμηλ Αηνῦ, δεῦξν λχκθε κνπ, ἀπὸ ιηβάλνπ ιέγσλ Σνη, δεῦξν Νχκθε κνπ θαὶ 

Μήηεξ. 

 

 

ᾨδὴ ε΄. Παδεο εαγεο. 

Ὤθζεο εθαηάλπθηνο ἐλ βίῳ, θαὶ πξᾶνο θαὶ ηαπεηλφθξσλ θαὶ ζχρηνο, κάθαξ Θενδφζηε, ὅζηνο 

θαὶ ἄθαθνο, θαὶ ὡο ἀγάπεο ἔκπιεσο, ηῆο πξὸο ηὸλ ἔγγηζηα, ηὸλ Κχξηνλ κλεηε θξαπγάδσλ, θαὶ 

πεξπςνῦηε, εἰο πάληαο ηνὺο αἰλαο. 

 

Ἄπεηξα ζαχκαηα ἐηέιεηο, πᾶζη ηνο πξνζηνῦζί ζνη πηζηο, λφζνπο ςπρῆο θαὶ ζψκαηνο, 

ἀπνδηψθσλ Ὅζηε· δηὸ πέζηξεθνλ νἴθνη, δνμάδνληεο, Φξηζηὸλ ηὸλ Σσηῆξα, θαὶ πεξπςνῦηε, εἰο 

πάληαο ηνὺο αἰλαο. 

 

Πνιινο ζπλερφκελνλ θηλδχλνηο, θαὶ ζάιῳ ηῆο ἁκαξηίαο βπζηδφκελνλ, ὅξκνλ πξὸο ἀθχκαληνλ, 

ηὸλ κεηαλννῦληά κε, ηῇ ζείᾳ κεζηηείᾳ ζνπ, λῦλ θαζνδήγεζνλ, ἔρσλ ἐλ νξαλνο ζπκπνιίηελ, 

ζπιιήπηνξα ηὸλ ζενλ, Θενδφζηνλ ηὸλ κέγαλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Θενο ζεζαπξὸο πάζεο ἁγλείαο, ἐρζξαηλφλησλ κλ ὡο ἀγαζὴ καηαίσζνλ, θαὶ ἐθ ρεηξὸο ηλ 

ἐρζξλ, ηνὺο Σνὺο δνχινπο, πάληαο ἐιεπζέξσζνλ, θαὶ πνηκέλα θαὶ πνίκλελ παλχκλεηε. 

 

 

ᾨδὴ ζ΄. Ἅπαμ γεγελήο. 

Τεκέλεη ηῶ ζῶ, νἱ πφζῳ πξνζηξέρνληεο, θαὶ ἀζπαδφκελνη, ηὸλ ηάθνλ ζνπ Ἅγηε, παληνίαο λφζνπ 

ιπηξνῦληαη ἅπαληεο, θαὶ ηὸλ Σσηῆξ Κχξηνλ, κάθαξ δνμάδνπζη, ηὸλ ηὴλ ράξηλ ηαχηελ ηῶ ηεκέλεη 

ζνπ ζενθφξε, ἀεὶ παξερφκελνλ. 

 

Δὔδηνο ιηκήλ, γελνῦ κνη ἀνίδηκε, ηαο ἱθεζίαηο ζνπ, ηαο πξὸο ηὸλ θηιάλζξσπνλ, πνιιῶ ηῶ ζάιιῳ 

βπζηδνκέλῳ λνῦλ, ηλ ῥππαξλ πξάμεσλ, ἐλ ηῶ πειάγεη δεηλο, ζενθφξε, ηῶ ηῆο ἀπνγλψζεσο, 

ἀιιὰ ηάρπ πξνθζάζαο δηάζσζνλ. 

 

Ῥήκαηη δσῆο, ἀιήθηνπ δεμάκελνο, ἐλ ηῇ θαξδίᾳ ζνπ, ζάξθα θαηεκάξαλαο, ηῶ θφζκῳ Πάηεξ, θαὶ 

ἐζαλάησζαο, θαὶ δσεθφξνλ λέθξσζηλ ἀκθηεζάκελνο, λεθξσζέληα, ηνο πάζεζηλ ἔγεηξνλ, θαὶ δσῆο 

κε ηῆο ἄλσ ἀμίσζνλ. 

 

 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Σὲ ηὴλ ἀιεζῆ, Μεηέξα ηνῦ Κηίζαληνο, πάληα βνπιήκαηη, πίζηεη ἱθεηεχνκελ, βνπιὰο θαὶ ζθέςεηο, 

ηλ ἐρζξαηλφλησλ κλ, ὡο ἀγαζὴ καηαίσζνλ, θαὶ ἐθ ρεηξὸο ηλ ἐρζξλ, ηνὺο Σνὺο δνχινπο, 

πάληαο ἐιεπζέξσζνλ, θαὶ πνηκέλα θαὶ πνίκλελ παλχκλεηε. 

 

 

Ἐμαπνζηεηιάξηνλ ηνῦ Ἁγίνπ. Γπλαθεο ἀθνπηίζζεηε. 

Ἀγψλσλ ηαο ἐλζηάζεζη, ηὰ πάζε ἀπελέθξσζαο, θαὶ ηῆο Ἁγίαο Τξηάδνο, ηίκηνλ γέγνλαο ζθεῦνο, ᾗ 

θαὶ λῦλ παξηζηάκελνο, πὲξ κλ ζεφζνθε, κὴ δηαιιίπῃο πάληνηε, θαζηθεηεχσλ ἐλζέξκσο, 

ἁκαξηεκάησλ ῥπζζῆλαη. 

 

Καὶ ηὸ ηῆο Ἑνξηῆο. 

Φο ἀλαιινίσηνλ Λόγε, θσηὸο Παηξὸο ἀγελλήηνπ, ἐλ ηῶ θαλέληη θσηί ζνπ, ζήκεξνλ ἐλ 

Θαβσξίῳ, θο εἴδνκελ ηόλ, Παηέξα, θο θαὶ ηὸ Πλεῦκα, θσηαγσγνῦλ πᾶζαλ Κηίζηλ. 

 

 

Αἶλνη. Ἦρνο δ΄. Ὁ ἐμ ςίζηνπ θιεζείο. 

Πεινπνλλήζνπ θαὶ Ἄξγνπο θαὶ Ναππιίνπ νἰθήηνξεο ἅπαληεο, θαὶ νἱ κνλάδνληεο, ηὴλ ζὴλ 

δνμάδνπζη θνίκεζηλ, ζὺλ Ἀζελαίνηο, κλήκελ πνηνῦληεο ηλ ζαπκαζίσλ ζνπ, θαὶ ηῆο νἰθεηφηεηνο 

θαὶ ζπγγελείαο ζνπ, ἰακαηηθὲ Θενδφζηε· δηὸ θαὶ ραίξεη ηλ θηιεφξησλ ζεία ζπζηήκαηα, θαὶ 

ζπγθξνηνῦζη ἐλ ηῇ κλήκῃ ζνπ, ζενθφξε ζεφθζεθηα ᾄζκαηα, εθιεο ζε ηηκληεο, ὡο Φξηζηὸλ 

λένλ ζεξάπνληα. (Γίο) 

 

 

Γεζπνηηθῆο ἑνξηῆο πξνηειεζζείζεο, δνπιηθὴ παλήγπξηο ἤδε ἐπέθαλε, ηνο Γαλνο Ναππιηεῦζί ηε, 

Θενδνζίνπ, ηνῦ λένπ θαὶ νξαλφθξνλνο· δεῦηε νὖλ θηιένξηνο ηνῦηνλ δνμάζνκελ, θαὶ κλῳδίαηο 

θαὶ ᾄζκαζη, θαὶ ζείνηο ἔξγνηο, δη’ ὧλ ὁ κέγαο Θεὸλ ἐδφμαζε, θαὶ Ὃλ πξεζβεχεη ηνῦ δσξήζαζζαη, 



ηὴλ εἰξήλελ ηῶ θφζκῳ θαὶ ἔιενο, θαὶ κλ ζσηεξίαλ, ηνο αηνῦ κλήκελ ζέβνπζη. 

 

 

Πξνθαζαξζεὶο ἐθ ηῆο ζχξαζελ ζνθίαο, ηὴλ ἐμ ὕςνπο ὕζηεξνλ ζνθίαλ εἴιεδαο, δηὰ ζπληφλνπ 

δεήζεσο, δη’ ἐγθξαηείαο, δη’ ἀγξππλίαο θαὶ κεηξηφηεηνο· ὅζελ Θενδφζηε, ὁ ἀζινζέηεο Φξηζηφο, 

πεγὴλ ζαπκάησλ ζὲ ἀλέδεημε, θαὶ ἰακάησλ, θαὶ κεηεηέζεο ὡο ζέιεζαο, εἰο ζθελὰο αἰσλίνπ 

καθάξηε, εἰζαεὶ ἀπνιαχσλ, ἀγαιιίαζηλ παλεχθεκε. 

 

 

Γφμα. Ἦρνο πι. δ΄. 

Τὸ πῦξ ηῆο ἀγάπεο πξὸο ηὸλ Θεὸλ θαὶ ηὸλ πιεζίνλ, ἀλάςαο ἐλ ηῇ ζῇ θαξδίᾳ, ὁ ἐλ Θαβὼξ ηῶ 

ὄξεη, κεηακνξθψζεηο Φξηζηὸο ὁ Θεφο, ὅινλ ζνπ ηὸλ πφζνλ ηῆο ςπρῆο θαὶ ηῆο θαξδίαο, πξὸο 

ἀγάπελ Αηνῦ ἐθεηιθήζαην. Γηὸ ζθνξπίζαο ζνπ ηὸλ πινῦηνλ θαιο ηνο δενκέλνηο, ἔζπεπζαο εἰο 

ἐξήκνπο θαὶ ζπρίνπο ηφπνπο, ἔλζα δὲ ἀγψλσλ πεξαλζξψπσλ, ζηήζαο ηξφπαηα θαηὰ ηλ 

ἀνξάησλ ἐρζξλ, ἐμελεχξηζαο αηλ ηὴλ δχλακηλ· νἵηηλεο κὴ θέξνληεο ὁξᾶλ ηὸ ὕςνο ηῆο 

πνιηηείαο ζνπ, ἐρξήζαλην δφῳ, ὄξγαλα πξὸο ζπθνθαληίαλ ἀλζξψπνπο θαθνβνχινπο· θαὶ παξ’ 

ὀιίγσλ ἔβιεπνλ ἂλ ηὸλ δφινλ ηὸλ ἐπηηπρφληα. Ἀιιὰ ζείᾳ λεχζεη γλσζζείζεο ηῆο ζενθηινῦο 

πνιηηείαο ζνπ, θαη’ ὄλαξ ηῶ ζείῳ Πέηξῳ, νὗηνο κὲλ ἐδφμαζε ηὸλ Σσηῆξα Φξηζηφλ· ηὸλ 

ἀπαιιάμαληα αηὸλ ηῆο δεηλῆο ἀπάηεο,  δὲ ἐπίλνηα ηνῦ ζαηάλ, ὡο ἱζηὸο ἀξάρλεο δηειχζε, νἱ δὲ 

ιανί, νἱ θαζ’ ἑθάζηελ παξὰ ζνῦ ἰσκελνη, ειαβο ηηκζηλ ηὴλ ἐηήζηνλ κλήκελ ζνπ. Ἀιι’ ὦ 

Πάηεξ ἁγηφηααηε, ζαπκαηνπξγὲ Θενδφζηε, κὴ ἐιιίπῃο πξεζβεχεηλ ὡο παξεζηὼο ηῶ ζξφλῳ ηῆο 

Ἁγίαο Τξηάδνο, δηαθπιιάηηεηλ θαὶ ζψδεηλ ἀηξψηνπο, ἐθ ηλ βειλ ηνῦ πνλεξνῦ θαὶ θαθίαο 

δπζζεβλ θαὶ θαθνβνχισλ ἀλζξψπσλ, ηνὺο ἐλ πφζῳ ἐθηεινχληαο, ηὴλ ἐηήζηνλ κλήκελ ζνπ, θαὶ 

ἀμησζῆλαη ηῆο Βαζηιείαο ηλ νξαλλ. 

 

 

 

 

Καὶ λῦλ. Τῆο ἑνξηῆο. 

Παξέιαβελ ὁ Φξηζηόο, ηὸλ Πέηξνλ θαὶ Ἰάθσβνλ θαὶ Ἰσάλλελ, εἰο ὄξνο ςειὸλ θαη' ἰδίαλ, θαὶ 

κεηεκνξθώζε ἔκπξνζζελ αηλ, θαὶ ἔιακςε ηὸ πξόζσπνλ αηνῦ ὡο ὁ Ἥιηνο, ηὰ δὲ ἱκάηηα 

αηνῦ, ἐγέλεην ιεπθὰ ὡο ηὸ θο. Καὶ ὤθζεζαλ Μσυζῆο θαὶ Ἠιίαο κεη' αηνῦ ζπιιαινῦληεο, θαὶ 

λεθέιε θσηεηλὴ ἐπεζθίαζελ αηνύο, θαὶ ἰδνὺ θσλὴ ἐθ ηῆο λεθέιεο ιέγνπζα· Οὗηόο ἐζηηλ ὁ Υἱόο 

κνπ ὁ ἀγαπεηόο, ἐλ ᾧ εδόθεζᾳ, αηνῦ ἀθνύεηε. 

 

 

 

Γνμνινγία Μεγάιε θαὶ Ἀπφιπζηο. 

 


