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1 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΒΑΣΙΛΔΙΟΥ ηνῦ Μεγάινπ, κ. Γεξαζίκνπ 

         

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. 

Εἶηα ηά Τξνπάξηα Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Ὡο Ἱεξάξρεο θαὶ ζνθὸο ζεεγόξνο, θαὶ Βαζηιείαο νὐξαλῶλ 

θιεξνλόκνο, νὐξαλνθάληνξ Ἅγηε Βαζίιεηε, πξέζβεπε πξὸο Κύξηνλ, 

πάζεο ῥύεζζαη βιάβεο, θαὶ παζῶλ θαὶ ζιίςεσλ, ηνὺο πηζηῶο ζε 

ηηκῶληαο, θαὶ ηῶλ πηαηζκάησλ αἴηεη ἱιαζκόλ, ηνῖο θαηαθεύγνπζη 

Πάηεξ ηῇ ζθέπῃ ζνπ. 

 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε…. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

 

Δἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Γενοῦ μοι βίοσ, ὦ Πάηερ, 

βάζις. Γεραζίμοσ.  

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

Γαιήλελ ἐλ βίῳ κνη ζηαζεξάλ, Βαζίιεηε αἴηεη, θαὶ θηλδύλσλ 

ἀπαιιαγήλ, ὡο ἔρσλ κεγίζηελ παῤῥεζίαλ, πξὸο ηὸλ Δεζπόηελ 

Χξηζηὸλ ἱεξώηαηε. 

 

Ἐλ ζιίςεζη Πάηεξ ἀλαςπρήλ, θαὶ πόλνηο πνηθίινηο, 

ἀλαθνύθηζηλ ἀιεζῆ, παξάζρνπ Βαζίιεηε πακκάθαξ, ηνῖο πξνζηνῦζη 

ζεξκῶο ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ, 

 

Νακάησλ πιεξνύκελνο ζετθῶλ, ἐπόκβξεζνλ Πάηεξ, ηὸλ 

νὐξάληνλ γιπθαζκόλ, ηνῖο ζπλερνκέλνηο ηῇ πηθξίᾳ, ἁκαξηηῶλ 

πνιπηξόπσλ Βαζίιεηε. 
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Θενηνθίνλ. 

ιόθσηνλ ζθήλσκα ηνῦ Θενῦ, Κεραξηησκέλε, παληεπιόγεηε 

Μαξηάκ, ηὴλ ἀκαπξσζεῖζάλ κνπ θαξδίαλ, ηῇ δνθεξᾷ ἁκαξηίᾳ 

θαηαύγαζνλ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ὑπεξέρνληνο βίνπ, κπζηαγσγὲ ἄξηζηε, πξὸο πλεπκαηηθὰο 

ἐπηδόζεηο, δσῆο ηῆο θξείηηνλνο, ἡκᾶο ὁδήγεη ἀεί, ηνὺο ἀδηζηάθηῳ 

θαξδίᾳ, Ἅγηε Βαζίιεηε, ζὲ καθαξίδνληαο. 

 

Μεηαλνίαο ηὴλ ηξίβνλ, ηὴλ πξὸο δσὴλ θέξνπζαλ, νἷα ηῶλ 

ςπρῶλ νἰθνλόκνο, ἡκῖλ ὁκάιηζνλ, ἐρζξνῦ ηὰ ζθάλδαια, ἐμ αὐηῆο 

Πάηεξ δηώθσλ, δξαζηηθῇ πξεζβείᾳ ζνπ, πξὸο ηὸλ Φηιάλζξσπνλ. 

 

Οὐξαλόθξνλα γλώκελ, λνῦλ θαζαξὸλ ζώθξνλα, ἦζνο 

ηαπεηλὸλ Ἱεξάξρα, θαὶ βίνλ ἄκεκπηνλ, θαιιηεξγεῖλ εὐζεβῶο, δίδνπ 

ἡκῖλ ζεῖνλ ζζέλνο, Ἅγηε Βαζίιεηε, ὡο ζπκπαζέζηαηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἱεξόθζνγγνη ιόγνη, Σὲ πξνθαλῶο ἔζεζζαη, ἄθζνξνλ Μεηέξα 

ηνῦ Λόγνπ, Κόξε ἐδήισζαλ, Ὃλ θαζηθέηεπε, ηῆο ηῶλ παζῶλ 

ἀινγίαο, θαὶ θζνξᾶο ῥπζζῆλαί κε, ηῆο ηνῦ ἀιάζηνξνο. 

 

Δηάζσζνλ, νὐξαλνθάληνξ Βαζίιεηε Ἱεξάξρα, ἀπὸ πάζεο 

ἐπηθνξᾶο θαὶ θαθώζεσο, ηνὺο θαηαθεύγνληαο Πάηεξ ηῇ ζῇ 

πξεζβείᾳ. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξνζηάηεο ζεξκὸο θαὶ ὁδεγὸο ζσηήξηνο, πξὸο ηξίβνλ δσῆο, 

θαὶ Βαζηιείαλ ἔλζενλ, γελνῦ Πάηεξ Βαζίιεηε, ηνῖο ζεξκῶο 

πξνζηνῦζη ηῇ ζθέπῃ ζνπ· ζὺ γὰξ κεζίηεο ἡκῶλ πξὸο Θεόλ, ὑπάξρεηο 

θαὶ πξέζβπο δξαζηηθώηαηνο. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Βαζηιεῖ κε νἰθείσζαη, ηῷ ἐπνπξαλίῳ Πάηεξ Βαζίιεηε, 

ἐθθαζαίξσλ ηῶλ πηαηζκάησλ κε, ὥζπεξ Ἱεξάξρεο ἐλζεώηαηνο. 

 

Ἱιαζηήξηνλ γέλνηην, θαὶ ηῶλ ςπρηθῶλ ζπληξηκκάησλ 

ἀλόξζσζηο, ἡ πξεζβεία ζνπ Βαζίιεηε, ηνῖο εἰιηθξηλῶο ζὲ 

καθαξίδνπζη. 

 

δπλώκελνλ ζθόδξα κε, ηαῖο ηνῦ πνλεξνῦ δεηλαῖο ἐπηζέζεζηλ, 

ἀπνιύηξσζαη Βαζίιεηε, θαὶ ςπρῆο κνπ ἴαζαη ηὴλ θάθσζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπεξύκλεηε Δέζπνηλα, ηὸλ ἐθ Σνῦ ηερζέληα Θεὸλ θαὶ Κύξηνλ, 

θαζηθέηεπε ῥπζζῆλαί κε, ηῆο ἐπηθξαηείαο ηνῦ ἀιάζηνξνο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὥζπεξ ζεζαπξόο, ηῆο ζνθίαο ηῆο ηνῦ Πλεύκαηνο, 

ζνθηζκάησλ ηνῦ βειίαξ ραιεπῶλ, ἀπνιύηξσζαη ἡκᾶο Πάηεξ 

Βαζίιεηε. 

 

Πόλσλ θαὶ παζῶλ, θαὶ πνηθίισλ πεξηζηάζεσλ, δηαθύιαηηε 

πακκάθαξ ἀζηλεῖο, ηνὺο πξνζηξέρνληαο Βαζίιεηε ηῇ ζθέπῃ ζνπ. 

 

Ἄλσζελ ἡκῖλ, ηὴλ ηαρεῖάλ ζνπ βνήζεηαλ, ὡο πξνζηάηεο ἡκῶλ 

κέγαο θαὶ ηαρύο, ἀεὶ δίδνπ δπζσπνῦκέλ ζε Βαζίιεηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τήξεζνλ ἡκᾶο, ἀζηλεῖο ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ, ἐθ βειῶλ ηῶλ 

ππξηθιέθησλ ηνῦ ἐρζξνῦ, δπζσπνῦκέλ Σε Παξζέλε νἱ νἰθέηαη Σνπ. 

  

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἐθ πάζεο, ὀδπλεξᾶο ἐπεξείαο, θαὶ καλίαο ηνῦ ἐρζξνῦ θαὶ 

ἀπάηεο, θαὶ δπζρεξείαο ηνῦ βίνπ θαὶ ιύπεο, ἀηξώηνπο θύιαηηε 

Πάηεξ Βαζίιεηε, ηνὺο θαηαθεύγνληαο πηζηῶο, ηῇ ζεξκῇ ζνπ 

πξεζβείᾳ πξὸο Κύξηνλ. 
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Ῥεκάησλ, ηῶλ ζετθῶλ ζνπ ἡ ράξηο, ὥζπεξ ζεῖνο γιπθαζκὸο 

θαηεπθξαίλεη, ηὰο δηαλνίαο ἡκῶλ ζεεγόξε· ὅζελ ἰὸλ ηὸλ ςπρόιεζξνλ 

μήξαλνλ, ηὸλ θαζ’ ἡκῶλ ηνῦ δπζκελνῦο, ἐπνκβξίᾳ ηῶλ ζῶλ 

ἀληηιήςεσλ. 

 

Βαξάζξσλ, ηῆο ἀπσιείαο πακκάθαξ, θαὶ ἐθ ιάθθνπ ραιεπῆο 

ἁκαξηίαο, ηνὺο πεπησθόηαο ἀλέιθπζνλ ζᾶηηνλ, ηῇ ἐπηζθέςεη ζνπ 

Πάηεξ Βαζίιεηε, θαὶ ἐπὶ πέηξαλ ἀζθαιῆ, κεηαλνίαο ηὸλ λνῦλ ἡκῶλ 

ζηήξημνλ. 

 

Θενηνθίνλ 

.Ἀγγέισλ, ἁγησηέξα ὑπάξρεηο, ἀζπγθξίησο ἀεηπάξζελε Κόξε, 

ὡο ηὸλ Δεζπόηελ αὐηῶλ ηεηνθπΐα, ἀλαθαινύκελνλ θόζκνλ ηνῦ 

πηώκαηνο· δηὸ θἀκνῦ ηὸλ ἐλαγῆ, θαζαγίαζνλ λνῦλ ηῇ Σῇ ράξηηη. 

 

Δηάζσζνλ, νὐξαλνθάληνξ Βαζίιεηε Ἱεξάξρα, ἀπὸ πάζεο 

ἐπηθνξᾶο θαὶ θαθώζεσο, ηνὺο θαηαθεύγνληαο Πάηεξ ηῇ ζῇ 

πξεζβείᾳ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

  

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ Σνπ. 

Ὡο Ἱεξάξρεο Χξηζηνῦ ἐλζεώηαηνο, θαὶ Ἐθθιεζίαο ζεκέιηνο 

ἄῤῥεθηνο, Βαζίιεηε Πάηεξ ζεόζνθε, ηνὺο θινλνπκέλνπο ηαῖο αὔξαηο 

ηῶλ ζιίςεσλ, ἑδξάησζνλ ζείαηο πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Πξνθείκελνλ. Τὸ ζηόμα μοσ λαλήζει ζοθίαν καὶ ἡ μελέηη ηῆς 

καρδίας μοσ ζύνεζιν. Ση. Ἀκούζαηε ηαῦηα πάνηα ηὰ ἔθνη, ἐνωηίζαζθε 

πάνηες οἱ καηοικοῦνηες ηῇ οἰκοσμένῃ. 

 

Δὐαγγέιηνλ 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 ἔρσζη θαὶ πεξηζζὸλ ἔρσζηλ. Ἐγώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ 

θαιόο.  πνηκὴλ ὁ θαιὸο ηὴλ ςπρὴλ αὐηνῦ ηίζεζηλ ὑπὲξ ηῶλ 

πξνβάησλ· ὁ κηζζσηὸο δὲ θαὶ νὐθ ὢλ πνηκήλ, νὗ νὐθ εἰζὶ ηὰ 

πξόβαηα ἴδηα, ζεσξεῖ ηὸλ ιύθνλ ἐξρόκελνλ θαὶ ἀθίεζη ηὰ πξόβαηα 

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

δὲ κηζζσηὸο θεύγεη, ὅηη κηζζσηόο ἐζηη θαὶ νὐ κέιεη αὐηῷ πεξὶ ηῶλ 

πξνβάησλ. Ἐγώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ θαιόο θαὶ γηλώζθσ ηὰ ἐκὰ θαὶ 

γηλώζθνκαη ὑπὸ ηῶλ ἐκῶλ· θαζὼο γηλώζθεη κε ὁ Παηὴξ θἀγὼ 

γηλώζθσ ηὸλ Παηέξα, θαὶ ηὴλ ςπρήλ κνπ ηίζεκη ὑπὲξ ηῶλ πξνβάησλ. 

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

κε δεῖ ἀγαγεῖλ θαὶ ηῆο θσλῆο κνπ ἀθνύζνπζη θαὶ γελήζεηαη κία 

πνίκλε, εἷο πνηκήλ.  

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

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

με, ὁ Θεός... 

Βάζηο θαὶ ἑδξαίσκα, θαὶ ἀιεζὴο παηδνηξίβεο, ὁδεγὸο 

ζσηήξηνο, θαὶ κεζίηεο ἔλζενο πξὸο ηὸλ Κύξηνλ, γελνῦ Βαζίιεηε, ηνῖο 

ἐλ θαηαλύμεη, πξνζηνῦζη ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ, ὡο πιήξεο ράξηηνο, θαὶ 

Ἀξρηεξεὺο ζπκπαζέζηαηνο, ἡκᾶο ἐπὶ ηὰ θξείηηνλα, Πάηεξ ὁδεγῶλ ηῇ 

ζῇ ράξηηη· ἵλα Βαζηιείαο, ηῆο ἄλσ κεηὰ ηέινο θνηλσλνί, θαὶ 

θιεξνλόκνη γελώκεζα, νἱ ζὲ καθαξίδνληεο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Σνθηζηείαο ηνῦ πιάλνπ, ἃο ἀπαύζησο ηεθηαίλεη θαζ’ ἡκῶλ 

Ἅγηε, δηάιπζνλ θαὶ δίδνπ, ἡκῖλ ζνθίαλ ζείαλ, ζεεγόξε Βαζίιεηε, ὡο 

ἂλ ζνθῶο ηνῦ Θενῦ, ηὸ ζέιεκα πνηῶκελ. 

 

Ἱεξάξρα Κπξίνπ, Ἐθθιεζίαο ἁπάζεο θσζηὴξ πνιύθσηε, θσηὶ 

ηῶλ πξεζβεηῶλ ζνπ, δηάιπζνλ ηὸ ζθόηνο, ηνῦ λνόο κνπ Βαζίιεηε, 

θαὶ ἴζπλόλ κε πξὸο θῶο, ηῶλ ζείσλ ἐληαικάησλ. 

 

Σθεπσξίαο ἁπάζεο, θαὶ θαθίαο θαὶ θζόλνπ ἡκᾶο ἀπάιιαμνλ, 

ἐθ ηῶλ ἐπηδεηνύλησλ, ζθαλδάινηο ἐθηαξάηηεηλ, ηὴλ δσὴλ ἡκῶλ Ἅγηε, 

θαὶ ἐλ εἰξήλῃ ἡκᾶο, πεξίθξαμνλ ηειείᾳ. 
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Θενηνθίνλ. 

Γαινπρνῦζα ὡο βξέθνο, Θενηόθε Παξζέλε ηὸλ πάληα 

ηξέθνληα, δηάζξεςνλ ηὸλ λνῦλ κνπ, ἐλ ἄξηῳ λνεκάησλ, ζσηεξίσλ 

ιηκώηηνληα, ηῇ ἐπεξείᾳ ἐρζξνῦ, πελίᾳ ηῶλ θξεηηηόλσλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἐθ ηῆο ζῆο γιώζζεο, βιύδεη δσῆο ζεῖνλ ὕδσξ, δη’ νὗ πόηηζνλ 

δηςῶζαλ ηὴλ ςπρήλ κνπ, ἵλα Ἱεξάξρα, ηὰ ζεῖα ἐμελέγθῃ. 

 

Ῥῶζηλ παξάζρνπ, θαηὰ ςπρήλ ηε θαὶ ζῶκα, ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ 

Βαζίιεηε πακκάθαξ, ηνῖο ζὲ ὡο πξνζηάηελ, ἀλεπθεκνῦζη κέγαλ. 

 

Ἁκαξηεκάησλ, ἡκῖλ ηὴλ ἄθεζηλ αἴηεη, ὡο ρξεζηόηεηνο ηῆο 

ζείαο ὑπνθήηεο, θαὶ παζῶλ ηὴλ ιύζηλ, Βαζίιεηε ηξηζκάθαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σὺ εἶ Παξζέλε, ἁκαξησιῶλ πξνζηαζία· δηὸ ῥῦζαί κε ἐρζξνῦ 

ηῆο δπλαζηείαο, θαὶ ηῷ ζείῳ θόβῳ, ηείρηζνλ ηὴλ ςπρήλ κνπ. 

  

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰάηξεπζνλ ηὸλ λνῦλ κνπ, ηεηξαπκαηηζκέλνλ, ηῇ ἐπεξείᾳ ηνῦ 

ὄθεσο Ὅζηε, θαὶ θσηηζκῷ νὐξαλίῳ ηνῦηνλ θαηαύγαζνλ. 

 

Μὴ παύζῃ ἱθεηεύσλ, πξὸο ηὸλ πάλησλ Κηίζηελ, 

νὐξαλνθάληνξ Βαζίιεηε Ὅζηε, ῥύεζζαη πάζεο ἀλάγθεο ηνὺο ζὲ 

γεξαίξνληαο. 

 

 κέγαο Ἐθθιεζίαο, κύζηεο θαὶ πξνζηάηεο, Ἀξρηεξάξρα 

Βαζίιεηε πάλζνθε, πξνζδνθσκέλσλ θηλδύλσλ ἡκᾶο ἀπάιιαηηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑθέξπσλ κνη δνιίσο, ζπιᾷ κε θαζ’ ἑθάζηελ, ὁ δνιηόηξνπνο 

ὄθηο Παλάκσκε, ἀιιὰ ηῆο ηνύηνπ θαθίαο Σύ κε ἀπάιιαμνλ. 
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Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Χαίξνηο Ἐθθιεζίαο κέγαο θσζηήξ, θαὶ ηῆο εὐζεβείαο, 

κπζηνγξάθνο ζενεηδήο· ραίξνηο Βαζηιείαο, ηῆο ἄλσ ὑπνθήηεο, 

Βαζίιεηε πακκάθαξ, πηζηῶλ ἑδξαίσκα. 

 

Ἅπαζαλ παηδείαλ ἐθπαηδεπζείο, ηὴλ ζύξαζελ Πάηεξ, ηῆο 

ζνθίαο ηῆο ηνῦ Θενῦ, ὄξγαλνλ ἐδείρζεο, Βαζίιεηε ἐλ θόζκῳ, ὡο 

ἀξεηῶλ δνρεῖνλ, πεξηθαλέζηαηνο. 

 

Βάζηο Ἐθθιεζίαο ὤθζεο ζηεῤῥά, δνγκάησλ ἁγίσλ, ζηόκα 

εὔζεκνλ θαὶ ζνθόλ, θαὶ ηνῦ Παξαθιήηνπ, Βαζίιεηε ῥνκθαία, 

αἱξεηηθῶλ ζπγθόπηνπζα, ηὰ δηδάληα. 

 

Χαίξνηο ηῶλ πελήησλ ὁ βνεζόο, ρεξῶλ ὁ πξνζηάηεο, θαὶ 

ἀπόξσλ ὁ ἀξσγόο· ραίξνηο ηεζιηκκέλσλ, παξάθιεζηο γιπθεῖα, θαὶ 

γήξσο βαθηεξία, Πάηεξ Βαζίιεηε. 

 

Ἔπεηδε Βαζίιεηε ἱεξέ, ἐπὶ ηνὺο δεηνῦληαο, ηὴλ ζεξκήλ ζνπ 

ἐπηζθνπήλ, θαὶ παξάζρνπ πᾶζηλ, ὑγείαλ ηὴλ θαη’ ἄκθσ, θαὶ ἄθεζηλ 

πηαηζκάησλ, θαὶ βίνλ ἄιππνλ. 

 

Σὺλ ηνῖο ζνῖο γνλεύζη θαὶ ἀδειθνῖο, Χξηζηὸλ ἐθδπζώπεη, ὦ 

Βαζίιεηε ἱεξέ, ὅπσο ἀμηώζῃ, ηῆο ἄλσ Βαζηιείαο, ηνὺο πξνζηόληαο 

Πάηεξ, ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

 

 



[8] 

 

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

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Δεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

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

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

ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ 

ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα 

ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα. Καί λῦλ. 

Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Μέγαο Ἐθθιεζίαο ἀξσγόο, ὡο παλεπθιεὴο Ἱεξάξρεο, πέισλ 

Βαζίιεηε, κέγαο πξέζβπο πέθελαο, ἡκῶλ πξὸο Κύξηνλ· δηὰ ηνῦην 

βνῶκέλ ζνη· ἀπαύζησο δπζώπεη, λόζσλ θαὶ θαθώζεσλ, θαὶ 

ζιηβεξῶλ ζπκθνξῶλ, ῥύεζζαη ηνὺο ζὲ ἀλπκλνῦληαο, θαὶ ηῆο 

Βαζηιείαο γελέζζαη, ηνῦ Χξηζηνῦ κεηόρνπο ἡκᾶο Ἅγηε. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

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

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

  

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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