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15 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΓΔΡΑΙΜΟΤ ηνῦ Παιιαδᾶ, + Ῥόδνπ 

Κπξίιινπ  
         

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο ηαί ηό Θεόξ Κύνζμξ ιεηά ηῶκ ζηίπςκ αὐημῦ. 

Δἶηα ηά Τνμπάνζα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ὡξ ἀθδεείαξ ἱενὸξ εεδβόνμξ, ηαὶ εὐζεαείαξ εαοιαζηὸξ 

ιοζηδπόθμξ, ηαὶ ηηθδζίαξ ἄνζζημξ Γενάζζιε πμζιήκ, δόλδξ 

ἐημζκώκδζαξ, ηῆξ ἀθνάζημο ἀλίςξ, ηαὶ ἐβέκμο ιέημπμξ, ηῆξ πανᾶξ 

ηῶκ Ἁβίςκ· ὅεεκ δοζώπεζ Πάηεν ζὺκ αὐημῖξ, ὑπὲν ἡιῶκ ηὸκ 

θζθάκενςπμκ Κύνζμκ. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε, ηὰξ δοκαζηείαξ Σμο θαθεῖκ μἱ 

ἀκάλζμζ, εἰιὴ βὰν Σὺ πνμΐζηαζμ πνεζαεύμοζα, ηίξ ἡιᾶξ ἐῤῥύζαημ ἐη 

ημζμύηςκ ηζκδύκςκ; Τίξ δὲ δζεθύθαλεκ, ἕςξ κῦκ ἐθεοεένμοξ; Οὐη 

ἀπμζηῶιεκ Γέζπμζκα ἐη Σμῦ, Σμὺξ βὰν δμύθμοξ ζώγεζξ ἀεί, ἐη 

πακημίςκ δεζκῶκ. 

 

 Ν΄ (50) Ψαθιόξ. 

 

Δἶηα, ὁ Κακώκ, μὗ ἡ ἀηνμζηζπίξ: Εὐταῖς ζοσ τάριν δίδοσ 

Κσρίλλῳ, Πάηερ.  

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

Δὐπαῖξ ζμο ἀόηκμζξ πνὸξ ηὸκ Θεόκ, αἴηεζ ηὴκ εἰνήκδκ, ημῖξ 

ηζιῶζί ζε εὐθααῶξ, ὡξ ηῆξ εὐζεαείαξ ὑπμθήηδκ, ηαὶ νεμδόλςκ 

θςζηῆνα Γενάζζιε. 

 

Ὑικμῦιέκ ζε Πάηεν πανιμκζηῶξ, ὅηζ Ἱενάνπδξ, ἀκαδέδεζλαζ 

εὐηθεήξ, ηαὶ πνέζαοκ αἰημύιεεά ζε εεῖμκ, πνὸξ ηὴκ Ἁβίακ Τνζάδα 

Γενάζζιε. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/04/blog-post_29.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/04/blog-post_29.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/04/blog-post_29.html


[301] 

 

Χνζζηὸκ ἀβαπήζαξ ἀπὸ παζδόξ, ἔθζπεξ ἐιθνόκςξ, εὐδμλίακ 

ηὴκ ημζιζηήκ· ὅεεκ ημζιζηῶκ ἡιᾶξ ζηακδάθςκ, ηδδειμκίᾳ ζμο 

ῥῦζαζ Γενάζζιε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀθνάζηςξ ηοήζαζα ημῦ Παηνόξ, ηὸκ ἄκανπμκ Λόβμκ, 

Θεμιῆημν ἄκεο ζπμνᾶξ, παεῶκ πμθοηνόπςκ ἀθμβίαξ, ηῇ πάνζηί Σμο 

ἡιᾶξ ἐθεοεένςζμκ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἱενώηαημκ αίμκ ἐπὶ ηῆξ βῆξ ἔγδζαξ, ηαὶ ἐκ μὐνακμῖξ ημῖξ 

Ἀββέθμζξ, ὤθεδξ ζοκέζηζμξ· ὅεεκ μὐνάκςζμκ, ὡξ ζοιπαεὴξ ηὰξ 

ηανδίαξ, ηῶκ ἀκεοθδιμύκηςκ ζε, Πάηεν Γενάζζιε. 

 

Σηναηεοεεὶξ ηῷ Κονίῳ δζ’ ἀνεηῆξ Ὅζζε, πᾶζακ ἀζεαῶκ 

δοκαζηείακ, ἀκδνείςξ ᾔζποκαξ· ὅεεκ ἐκίζποζμκ, ηῆξ εὐζεαείαξ ηὸκ 

δνόιμκ, ηαὶ ἡιᾶξ πμνεύεζεαζ, Πάηεν Γενάζζιε. 

 

Σςηδνίακ ἐλαίηεζ πανὰ Θεμῦ Ἅβζε, ημῖξ ἐκ ἀδζζηάηηῳ ηανδίᾳ, 

ἀκααμῶζί ζμζ· παῖνε Γενάζζιε, Ἀθελακδνείαξ ἡ δόλα, ηηθδζίαξ 

ηαύπδια, ηαὶ βέναξ ἄθεανημκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 ἐη Σμῦ ἀπμῤῥήηςξ ζςιαηςεεὶξ Κύνζμξ, ηῶκ Χνζζηζακῶκ Σε 

Μδηένα, εέζεζ ἀκέδεζλεκ· ὅεεκ ἀλίςζμκ, ηῆξ ιδηνζηῆξ Σμο 

πνμκμίαξ, ηαὶ ζημνβῆξ Θεόκοιθε, ημὺξ ἀκοικμῦκηάξ Σε. 

 

Γζάζςζμκ, Ἀθελακδνείαξ ὁ πάκζμθμξ Ἱενάνπδξ, 

εεμιαηάνζζηε Πάηεν Γενάζζιε, ημὺξ εὐθδιμῦκηάξ ζε πάζδξ 

ηαημπναβίαξ. 

 

πίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ 

παθεπὴκ ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Χνζζημῦ ημῦ Θεμῦ ηῷ γήθῳ πονπμθμύιεκμξ, Αὐηῷ ἐη παζδὸξ 

πνμεύιςξ ἠημθμύεδζαξ, ηαὶ πμζιὴκ ἰζάββεθμξ, ηηθδζίαξ ἐδείπεδξ 

Γενάζζιε· δζὸ ηνοθῆξ ηῆξ ἄκς ιεηαζπώκ, ικδιόκεοε πάκηςκ ηῶκ 

ηζιώκηςκ ζε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ὕικμζξ Πάηεν ηζιῶιέκ ζε, ὡξ πμζιέκα βκήζζμκ ἐλαζημύιεκμζ, 

ηὴκ ἰζπὺκ ηῆξ πνμζηαζίαξ ζμο, ἐκ ηαῖξ πενζζηάζεζζ Γενάζζιε. 

 

Χάνζκ αἴηεζ μὐνάκζμκ, ημῖξ ἀκεοθδιμῦζί ζμο ηὸ θζθάδεθθμκ, 

δζ’ μὗ βέβμκαξ πανάηθδζζξ, ηῷ θαῷ ηῆξ πάνζημξ Γενάζζιε. 

 

Ἀπὸ πάζδξ δζάζςζμκ, εθίρεςξ Γενάζζιε ηαὶ ηαηώζεςξ, ημὺξ 

πνμζηνέπμκηαξ ἐη πίζηεςξ, ηῇ εενιῇ πνεζαείᾳ ζμο πνὸξ Κύνζμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥοπηζηαῖξ Σμο δεήζεζζ, ζπίθμο ἀκμιίαξ ιε ἀπμηάεανμκ, 

Θεμηόηε ἀπεζνόβαιε, ἵκα ιεβαθύκς Σε ζῳγόιεκμξ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἵθεςκ ἡιῖκ, ηὸκ Φζθάκενςπμκ ἀπένβαζαζ, ηαὶ βὰν ἔπεζξ 

παῤῥδζίακ πνὸξ Αὐηόκ, ὡξ Αὐημῦ εενάπςκ βκήζζμξ Γενάζζιε. 

 

Νόζςκ παθεπῶκ, ηῇ αμηάκῃ ηῆξ πνεζαείαξ ζμο, ἱηεηεύμιεκ 

εενάπεοζμκ ἡιᾶξ, Ἱενάνπα παιιαηάνζζηε Γενάζζιε. 

 

Γόζεζξ ἀβαεάξ, δςνεῶκ Θεμῦ ηῆξ πάνζημξ, ιὴ ἐθθίπῃξ 

ἐλαζημύιεκμξ ἡιῖκ, ημῖξ ἱηέηαζξ ζμο ιαηάνζε Γενάζζιε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴεοκμκ ἡιῶκ, ηὰξ πμνείαξ πνὸξ ἀκάααζζκ, Θεμκύιθεοηε 

Μανία ἀνεηῶκ, ιδηνζηῇ πεζναβςβίᾳ ηῆξ πνεζαείαξ Σμο. 
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ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Γοκάιςζμκ, ηῇ πμθθῇ ζμο πάνζηζ, ηὴκ ηανδίακ ιμο δεζκῶξ 

ηθμκμοιέκδκ, ηαῖξ πνμζαμθαῖξ, ηαὶ δμθίαζξ ἐθόδμζξ, ημῦ ἀνπεηάημο 

αεθίαν Γενάζζιε. Σὺ βὰν ηαηήζποκαξ αὐηόκ, ἀνεηῶκ δζαπνέραξ 

ὑρώιαζζκ. 

 

Οἱ ιώθςπεξ, ηῆξ ροπῆξ πνμζώγεζακ, ημῦ ἀεθίμο ζμο ἱηέημο 

παιιάηαν· ἀθθὰ ζὺ ἴαζαζ ημύημοξ ἐηπέςκ, ηῶκ πνὸξ Θεὸκ 

πνμζεοπῶκ ζμο ηὸ ἔθαζμκ, Γενάζζιε Πάηεν ζμθέ, νεμδόλςκ ηὸ 

κέμκ πνμηείπζζια. 

 

Ὑπένηενμκ, βεδνῶκ θνμκηίδςκ ιε, παιιαηάνζζηε Γενάζζιε 

δεῖλμκ, ηαὶ ηὴκ γςήκ ιμο πνμκμίαξ ζμο ῥάαδῳ, πνὸξ ἀνεηῶκ 

ἀκααάζεζξ ὁδήβδζμκ. Σὺ βὰν ἐδείπεδξ ἀνεηῆξ, ὑπμθήηδξ ἐκ θόβμζξ 

ηαὶ πνάλεζζ. 

Θενηνθίνλ. 

Κοήζαζα, ἐλ ἁβκῶκ αἱιάηςκ Σμο, ημῦ ἐθέμοξ Μανζὰι ηὸκ 

δμηῆνα, ἐθέδζόκ ιε εενιῶξ ἱηεηεύς, ὡξ ἀβαεὴ ηὸκ πακάεθζμκ 

δμῦθόκ Σμο, ηῶκ ἐκεζηώηςκ ζοιθμνῶκ, ῥομιέκδ ηὸκ ηάηζζημκ αίμκ 

ιμο. 

 

Γζάζςζμκ, Ἀθελακδνείαξ ὁ πάκζμθμξ Ἱενάνπδξ, 

εεμιαηάνζζηε Πάηεν Γενάζζιε, ημὺξ εὐθδιμῦκηάξ ζε πάζδξ 

ηαημπναβίαξ. 

 

Ἄπνακηε, ἡ δζὰ θόβμο ηὸκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ 

ηῶκ ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τῆξ ηηθδζίαξ ὁ κέμξ δζδάζηαθμξ, ηαὶ νεμδόλςκ ὁ 

ιέβζζημξ πνόιαπμξ, ιαηάνζε Πάηεν Γενάζζιε, ηῶκ εθζαενῶκ ιε ημῦ 

αίμο ἀπάθθαλμκ, ὡξ ἔπςκ ζοιπάεεζακ ἄθαημκ. 

 

Πξνθείκελνλ. Οἱ Ἱερεῖς Σοσ Κύριε ἐνδύζονηαι δικαιοζύνην καὶ 

οἱ Ὅζιοί Σοσ ἀγαλλιάζονηαι.η. Τὸ ζηόμα μοσ λαλήζει ζοθίαν καὶ ἡ 

μελέηη ηῆς καρδίας μοσ ζύνεζιν. 
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Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 9 – 16). 

Δἶπεκ ὁ Κύνζμξ· ἐβώ εἰιζ ἡ εύνα· δζ᾽ ἐιμῦ ἐάκ ηζξ εἰζέθεῃ 

ζςεήζεηαζ ηαὶ εἰζεθεύζεηαζ ηαὶ ἐλεθεύζεηαζ ηαὶ κμιὴκ εὑνήζεζ.  

ηθέπηδξ μὐη ἔνπεηαζ εἰ ιὴ ἵκα ηθέρῃ ηαὶ εύζῃ ηαὶ ἀπμθέζῃ· ἐβὼ 

ἦθεμκ ἵκα γςὴκ ἔπςζζκ ηαὶ πενζζζὸκ ἔπςζζκ. βώ εἰιζ ὁ πμζιὴκ ὁ 

ηαθόξ· ὁ πμζιὴκ ὁ ηαθὸξ ηὴκ ροπὴκ αὐημῦ ηίεδζζκ ὑπὲν ηῶκ 

πνμαάηςκ· ὁ ιζζεςηὸξ ηαὶ μὐη ὢκ πμζιήκ, μὗ μὐη ἔζηζκ ηὰ πνόααηα 

ἴδζα, εεςνεῖ ηὸκ θύημκ ἐνπόιεκμκ ηαὶ ἀθίδζζκ ηὰ πνόααηα ηαὶ 

θεύβεζ ηαὶ ὁ θύημξ ἁνπάγεζ αὐηὰ ηαὶ ζημνπίγεζ ηὰ πνόααηα.  δὲ 

ιζζεςηὸξ θεύβεζ, ὅηζ ιζζεςηόξ ἐζηζκ ηαὶ μὐ ιέθεζ αὐηῷ πενὶ ηῶκ 

πνμαάηςκ. βώ εἰιζ ὁ πμζιὴκ ὁ ηαθόξ, ηαὶ βζκώζης ηὰ ἐιὰ ηαὶ 

βζκώζημιαζ ὑπὸ ηῶκ ἐιῶκ· ηαεὼξ βζκώζηεζ ιε ὁ Παηὴν, ηἀβὼ 

βζκώζης ηὸκ Παηένα· ηαὶ ηὴκ ροπήκ ιμο ηίεδιζ ὑπὲν ηῶκ 

πνμαάηςκ. Καὶ ἄθθα πνόααηα ἔπς, ἃ μὐη ἔζηζκ ἐη ηῆξ αὐθῆξ ηαύηδξ· 

ηἀηεῖκα δεῖ ιε ἀβαβεῖκ ηαὶ ηῆξ θςκῆξ ιμο ἀημύζμοζζκ ηαὶ 

βεκήζμκηαζ ιία πμίικδ, εἷξ πμζιήκ.  

Γόμα. Ταῖξ ημῦ Ἱενάνπμο... 

Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο... 

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

με, ὁ Θεός... 

Ὅζζε Γενάζζιε, Ἀνπζενεῦ εεμθόνε, ηῇ ζεπηῇ πνεζαείᾳ ζμο, 

πάκηεξ ηαηαθεύβμιεκ, ἐηαμῶκηέξ ζμζ· πνόθεαζμκ Ἅβζε, ζοιπαεῶξ 

ἐη πάζδξ, πενζζηάζεςξ θοηνμύιεκμξ, ηζκδύκςκ εθίρεςκ, ηαὶ ηῆξ 

ἐπδνείαξ ημῦ δνάημκημξ, παεῶκ ἐπακαζηάζεςξ, ηαὶ ἀζεεκεζῶκ ημὺξ 

ἱηέηαξ ζμο. Σὺ βὰν παῤῥδζίαξ, ἐπθμύηδζαξ ηὴκ πάνζκ πνὸξ Θεόκ, ὡξ 

Ἱενάνπδξ εεόζμθμξ, ηαὶ πζζηῶκ δζδάζηαθμξ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ὕθδξ Πάηεν ῥεμύζδξ ἅπακηα ζύκδεζιμκ ῥῆλμκ ἐπζζηαζίᾳ ηῇ 

ζῇ, ηαὶ ζύκδδζμκ ηὸκ κμῦκ ιμο, ἀβάπῃ ημῦ Σςηῆνμξ, εεμιάηαν 

Γενάζζιε, ἵκα ηνμηῶ ζμο ἀεί, θαζδνῶξ ηὰξ ἀνζζηείαξ. 

 

Ῥείενμζξ δνόζζζμκ Πάηεν μἰηηζνιῶκ ζμο ἀΰθςκ ηὴκ ηαπεζκήκ 

ιμο ρπήκ, ηαὶ ηάπμξ ηῶκ πονίκςκ, Γενάζζιε αεθῶκ ιε, ημῦ ἐπενμῦ 

πενζθνμύνδζμκ. Σὺ βὰν ὑπάνπεζξ εενιόξ, πνμζηάηδξ ιμο ἐκ αίῳ. 
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Ἱθαζιὸκ ἡιῖκ αἴηεζ ηαὶ πηαζζιάηςκ ηὴκ θύζζκ πανὰ Χνζζημῦ 

ημῦ Θεμῦ, Γενάζζιε παιιάηαν, ημῖξ πόεῳ ζμζ αμῶζζ· παῖνε Πάηεν 

ἰζάββεθε, Ἀθελακδνείαξ θςζηήν, ηαὶ μἰημοιέκδξ δόλα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λοιαζκόιεκμξ Μῆηεν ημῦ δμθίμο δοκάζημο ἐπζδνμιαῖξ 

παθεπαῖξ, εενιῶξ Σε ἱηεηεύς· ὡξ ἄιεηνμκ πθμοημῦζα, πνὸξ 

ἀκενώπμοξ ζοιπάεεζακ, ἐθέδζόκ ιε ηὸκ Σόκ, πακάεθζμκ μἰηέηδκ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Λοπμύκηςκ Πάηεν, ηῆξ ζοζηνμθῆξ θύηνςζαί ιε, ηαὶ 

πανάηθδζζκ πανάζπμο ηῇ ροπῇ ιμο, ηῇ βαθδκμδώνῳ, δοκάιεζ ηῶκ 

εὐπῶκ ζμο. 

 

Ὡξ ημζκςκήζαξ, ηῶκ ἐηθεηηῶκ ηῆξ ιενίδμξ, ηαεζηέηεοε Θεὸκ 

ηὸκ ἐκ Τνζάδζ, Γενάζζιε Πάηεν, ὑπὲν ηῶκ ὑικδηῶκ ζμο. 

 

Πόκςκ πακημίςκ, ηαὶ ζοιθμνῶκ ὀθεενίςκ, ῥῦζαζ ἅπακηαξ 

ημὺξ ἐπζηαθμοιέκμοξ, ηὴκ ἀκηίθδρίκ ζμο, Γενάζζιε ἐκ αίῳ. 

 

Θενηνθίνλ. 

θέδζόκ ιε, ηὸκ ηαπεζκόκ Σμο μἰηέηδκ, ὡξ ηοήζαζα ηὴκ 

ανύζζκ ημῦ ἐθέμοξ, Χνζζηὸκ ηὸκ Σςηῆνα, Πανεέκε Θεμηόηε. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ταπὺ ἀκηζθααμῦ ιμο, ηαὶ πνοηάκεοζόκ ιμζ, ηὰξ δςνεὰξ ηῶκ 

πμθθῶκ πανζζιάηςκ ζμο, Ἀνπζενεῦ εεμθόνε, Πάηεν Γενάζζιε. 

 

Δὐπαῖξ ζμο ηαῖξ ἁβίαζξ, θύθαηηε ηαὶ θνμύνεζ, ημὺξ 

εὐθδιμῦκηάξ ζε Πάηεν Γενάζζιε, ὡξ ηῆξ Χνζζημῦ ηηθδζίαξ, κέμκ 

δζδάζηαθμκ. 

 

Ῥμαῖξ ηῆξ πάνζηόξ ζμο, ἄνδεοζμκ πθμοζίςξ, εεμιαηάνζζηε 

Πάηεν Γενάζζιε, ροπὰξ ὁιμῦ ηαὶ ηανδίαξ, ηῶκ πνμζζόκηςκ ζμζ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ῥδιάηςκ Θεμηόηε, ηῆξ δεήζεώξ ιμο, ὡξ πμθοεύζπθαβπκμξ 

Μήηδν ἐπάημοζμκ, ηαὶ ηὴκ γςήκ ιμο ἐη πάζδξ, ῥῦζαζ ηαηώζεςξ. 

 

Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ Σε ηὴκ Θεμηόημκ, ηὴκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαὶ πακαιώιδημκ ηαὶ ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Τὴκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Χενμοαείι ηαὶ ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

Σεναθείι, ηὴκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηὴκ ὄκηςξ 

Θεμηόημκ Σέ ιεβαθύκμιεκ. 

 

Χαίνμζξ ὁ ηῆξ Κνήηδξ εεῖμξ αθαζηόξ, ηαὶ Ἀθελακδνείαξ, 

Παηνζάνπδξ ὁ εαοιαζηόξ· παίνμζξ εὐζεαείαξ, ὁ ιέβαξ ιοζηδπόθμξ, 

Γενάζζιε ηαὶ βέναξ, κέμκ ηῆξ πίζηεςξ. 

 

Γεῦηε εὐθδιήζςιεκ εὐθααῶξ, ηῆξ Ἀθελακδνείαξ, ηὸκ 

θςζηῆνα ηὸκ θαεζκόκ, ηὸκ ἐη κήζμο Κνήηδξ, ἐηθάιρακηα ηῷ 

ηόζιῳ, ηῶκ ἀνεηῶκ ηῇ αἴβθῃ, εεῖμκ Γενάζζιμκ. 

 

Πκεύιαημξ βεκόιεκμξ ἀθδεῶξ, ἔιροπμκ δμπεῖμκ, ἐνβαζίᾳ ηῶκ 

ἀνεηῶκ, ὤθεδξ ηηθδζίαξ, πμζιὴκ ἡβζαζιέκμξ, ἐκ ημῖξ ἐζπάημζξ 

πνόκμζξ, Πάηεν Γενάζζιε. 

 

Ὅθμκ ἀκαεέιεκμξ ζεαοηόκ, ἐη παζδὸξ Κονίῳ, πάνζκ ἔθααξ 

παν’ Αὐημῦ, ηαὶ Δὐαββεθίμο, Γενάζζιε ηῷ θόβῳ, ηὴκ πμίικδκ ζμο 

πακζόθςξ, ἐιοζηαβώβδζαξ. 

 

Θεῖμκ ἐνβαζάιεκμξ ημῦ Θεμῦ, ἔζμπηνμκ παιιάηαν, ηὴκ ροπήκ 

ζμο δζ’ ἀνεηῆξ, ἐιθάζεζξ ηὰξ εείαξ, ἀπήζηναραξ ηῷ ηόζιῳ, 

Γενάζζιε θςηίγςκ, ημὺξ εὐθδιμῦκηάξ ζε. 

 

Πνέζαεοε ἀπαύζηςξ ὑπὲν ἡιῶκ, Γενάζζιε Πάηεν, ηῶκ 

ηζιώκηςκ ζε εὐθααῶξ, ἵκα θοηνςεῶιεκ, παεῶκ ηῆξ ηονακκίδμξ, 

ηζκδύκςκ πμθοηνόπςκ, ηαὶ πάζδξ εθίρεςξ. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ 

ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, πμζήζαηε 

πνεζαείακ εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 



[307] 

 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

θέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαύηδκ Σμζ ηὴκ ἱηεζίακ, ὡξ Γεζπόηῃ, μἱ ἁιανηςθμί 

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ.  

Γόμα.Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί Σμὶ βὰν πεπμίεαιεκ. Μή 

ὀνβζζεῆξ ἡιῖκ ζθόδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἡιῶκ. Ἀθθ’ 

ἐπίαθερμκ ηαὶ κῦκ ὡξ εὔζπθαπκμξ ηαὶ θύηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηῶκ 

ἐπενῶκ ἡιῶκ. Σὺ βὰν εἶ Θεόξ ἡιῶκ ηαὶ ἡιεῖξ θαόξ Σμο, πάκηεξ ἔνβα 

πεζνῶκ Σμο ηαὶ ηὸ ὄκμιά Σμο ἐπζηεηθήιεεα.  

Καί λῦλ.Τῆξ εὐζπθαβπκίαξ ηὴκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, 

εὐθμβδιέκδ Θεμηόηε, ἐθπίγμκηεξ εἰξ Σέ ιή ἀζημπήζμιεκ, 

ῥοζεείδιεκ δζά Σμῦ ηῶκ πενζζηάζεςκ, Σὺ βὰν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ 

ηῶκ Χνζζηζακῶκ. 

 

40Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Ὅθμκ, ἀκαεέιεκμξ ζαοηόκ, ἐη παζδὸξ ὡξ πθήνδξ ζμθίαξ, ηῷ 

Βαζζθεῖ ημῦ πακηόξ, Ἱενάνπδξ βέβμκαξ, ρήθῳ ηῆξ πάνζημξ, ηαὶ 

ἐδείπεδξ θενώκοιμκ, ηῆξ πίζηεςξ βέναξ, ἐκ ἡιέναζξ εθίρεςξ, Πάηεν 

Γενάζζιε· ὅεεκ, δμλαζεεὶξ ἐκ ὑρίζημζξ, πάκημηε ικδιόκεοε πάκηςκ, 

ηῶκ ηαηαθεοβόκηςκ ηῇ πνεζαείᾳ ζμο. 

 

Γέζπμζκα πνόζδελαζ, ηὰξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ Σμο, ηαὶ 

θύηνςζαζ ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

 

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

θύθαλόκ ιε ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο. 

 

  

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


