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24 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίαο 

ΞΕΝΗΣ ηῆο Ῥσκαίαο, κ. Γεξαζίκνπ  
 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 
ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο ηαί ηό Θεόξ Κύνζμξ ιεηά ηκ ζηίπςκ 

αὐημῦ. Δἶηα ηά Τνμπάνζα. Ἦπμξ δ΄. Ὁ ὑρςεείξ ἐκ ηῶ ζηαονῶ. 

Ὡξ λεκςεεῖζα ηκ ἐκ ηόζιῳ πναβιάηςκ, πμθθκ πανίηςκ ἐη 

Θεμῦ ἠλζώεδξ, Ὁζία Ξέκδ αίμο ηαεανόηδηζ· ὅεεκ ἀεὶ πνέζαεοε ηῶ 

Νοιθίῳ ζμο, Μῆηεν, πάζδξ πενζζηάζεςξ ηαὶ ἀκάβηδξ θοηνμῦζεαζ, 

ημύξ ηῶ ζεπηῶ ζπεύδμκηαξ καῶ, ηαὶ ηὴκ εενιήκ ζμο γδημῦκηαξ 

ἀκηίθδρζκ. 

Δόμα. Τὸ αὐηό. 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 

ἀπμζηιεκ Γέζπμζκα ἐη Σμῦ· Σμὺξ βὰν δμύθμοξ ζώγεζξ ἀεί, ἐη 

πακημίςκ δεζκκ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικὸο. 

 

Δἶηα ὁ Κακώκ, μὗ ἡ ἀηνμζηζπίξ: Δίδοσ Ξένη ἡμῖν θείαν τάριν. 

Γεραζίμοσ. 

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

Γμπεῖμκ ἀΰθμο μὖζα θςηόξ, θαιπνόηδηζ αίμο, ἐλ ἀπθύμξ 

ἁιανηζκ, ηαῖξ ζαῖξ θςημθόνμζξ ἱηεζίαζξ, Ὁζία Ξέκδ ἡιᾶξ 

ἐθεοεένςζμκ. 

 

Ἰθύμξ ῥοζεεῖζα ηῆξ ηκ παεκ, ἐη ηαύηδξ Ὁζία, ἀπμηάεανμκ 

ηὰξ ροπὰξ ἡικ ηῇ εενιῇ ζμο ἱηεζίᾳ ηαὶ πᾶζζκ αἴηεζ πηαζζιάηςκ 

ζοβπώνδζζκ. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_23.html
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Γοκάιςζμκ Μῆηεν ηὸ ἀζεεκέξ, ἡικ ηῆξ ηανδίαξ, ηαηὰ πάζδξ 

ἐπζαμοθῆξ, ἐπενκ ὁναηκ ηαὶ ἀμνάηςκ, Ὁζία Ξέκδ, ηαῖξ ζαῖξ 

ἀκηζθήρεζζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὁθόθςημκ ζηήκςια ημῦ Θεμῦ, Κεπανζηςιέκδ, Πακηεοθόβδηε 

Μανζάι, παβίδςκ ημῦ ζηόημοξ θύηνςζαί ιε ηαὶ ηὴκ γμθώδδ ροπήκ 

ιμο ηαηαύβαζμκ. 

 

ᾨδὴ γ´. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

πενηένα ημῦ ηόζιμο, ηῇ ζῇ γςῇ πέθδκαξ, ὅεεκ ὑπενηένμοξ 

ἁπάζδξ, ἡιᾶξ ηαηώζεςξ, Ξέκδ ἀκάδεζλμκ, ηαὶ εθζαενκ 

ζοιπηςιάηςκ, ημὺξ πζζηξ πνμζηνέπμκηαξ ηαῖξ ἱηεζίαζξ ζμο. 

 

Ξεκμηνόπςξ ἀβκα, ηὸκ ἱενὸκ ἥκοζαξ, Ξέκδ εεμθόνε Ὁζία, 

ἁβίῳ ἔνςηζ· ὅεεκ ἐη πάζδξ θεμνᾶξ, ηαὶ ζοιθμνὰξ ηαὶ ἀκάβηδξ, 

λέκςζμκ δεόιεεα, ημὺξ πνμζζόκηαξ ζμζ. 

 

η παεκ ἀηαεάνηςκ, ηαὶ παθεπκ εθίρεςκ, ηαὶ ἐπδνεζκ 

πμθοηνόπςκ ημῦ πμθειήημνμξ, ἡιᾶξ ἀπάθθαλμκ, ημύξ ηῶ ἁβίῳ καῶ 

ζμο, Ξέκδ παιιαηάνζζηε, πίζηεζ πνμζηνέπμκηαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νέμκ ηέημηαξ ανέθμξ, ὑπενθοξ, Ἄπνακηε, ηὸκ Γδιζμονβὸκ 

ηκ αἰώκςκ, ηαὶ πάκηςκ Κύνζμκ· ὅεεκ κεμύνβδζμκ, παθαζςεέκηα 

ηὸκ κμῦκ ιμο, πθείζηαζξ πανααάζεζζκ, ἵκα βεναίνς Σε. 

 

Γζάζςζμκ, Ὁζία Ξέκδ πνεζαείαζξ ζμο πνὸξ ηὸκ Κηίζηδκ, ἀπὸ 

πάζδξ ἐπζθμνᾶξ ηαὶ ηαηώζεςξ, ημὺξ ἐηγδημῦκηαξ ηὴκ εείακ ζμο 

πνμζηαζίακ. 

 

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. 

Παεκ παθεπκ ηαὶ ζοκμπῆξ ηαὶ εθίρεςξ, ηαὶ κόζςκ δεζκκ, 

ἀηνώημοξ ἡιᾶξ θύθαηηε, Ὁζία Ξέκδ πάκζεικε, ηῇ εενιῇ ζμο 

πνεζαείᾳ πνὸξ Κύνζμκ, ηαὶ ηκ πηαζζιάηςκ αἴηεζ ἱθαζιόκ, ημῖξ 

πίζηεζ πνμζηνέ-πμοζζ ηῇ ζηέπῃ ζμο. 

 

ᾨδὴ δ´. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἡ πνεζαεία ζμο βέκμζημ, εείαξ εὐθνμζύκδξ ηαὶ παναηθήζεςξ, 

Θεμθόνε Ξέκδ, πνόλεκμξ, ημῖξ εἰθζηνζκξ ζὲ ιαηανίγμοζζ. 

 

Ἥκ εεόεεκ ἀπείθδθαξ, ηῇ ζῇ πμθζηείᾳ πάνζκ ζςηήνζμκ, ἡιῖκ 

ἅπθςζμκ εεόζμθε, ὡξ ἂκ ηκ δεζκκ πενζβζκώιεεα. 

 

Μακζηκ ἐπζεέζεςξ, Ξέκδ ἡιᾶξ θύηνςζαζ ημῦ ἀθάζημνμξ, ηαὶ 

ὑβείακ δίδμο ἅπαζζ, ηὴκ ηαηὰ ροπὴκ ηαὶ ζια, πάκζεικε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰαηνὸκ πάκηςκ ηέλαζα, ηαὶ Σςηῆνα Κόνδ Χνζζηὸκ ηὸκ 

Κύνζμκ, ἀζεεκμῦκηα πμθθμῖξ πάεεζζ, ἴαζαζ ιε, Γέζπμζκα ηαὶ ζζόκ 

ιε. 

 

ᾨδὴ ε´. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Νέηνςζμκ, ζεική, ηκ παεκ ἡικ ζηζνηήιαηα, ηαὶ πνὸξ 

ηνίαμκ ιεηακμίαξ ἀθδεμῦξ, ηαεμδήβδζμκ ἡιᾶξ ηαῖξ ἱηεζίαζξ ζμο. 

 

Θαύιαζζ πμθθμῖξ, εεμθόνε, δζαθάιπμοζα, ηὴκ ζοκέπμοζακ 

ὀδύκδκ παθεπήκ, ηὴκ γςὴκ ἡικ εενάπεοζμκ δεόιεεα. 

 

Ἔπμοζα πμθθήκ, παῤῥδζίακ πνὸξ ηὸκ Κύνζμκ, Μῆηεν Ξέκδ, 

ηαεζηέηεοε ἀεί, ημῦ δζδόκαζ ηκ πηαζζιάηςκ ἡιῖκ ἄθεζζκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴεοκμκ ἡιᾶξ, πνὸξ γςῆξ εείαξ ἐκηάθιαηα, Θεμηόηε 

ἀπαθθάηημοζα ἡιᾶξ, ηκ δεζικ ηῆξ ἁιανηίαξ ὡξ θζθάβαεμξ. 
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ᾨδὴ ο´. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἀββέθςκ, ηὴκ πμθζηείακ ιεηῆθεεξ, ιεηὰ ζώιαημξ, εεόθδπηε 

Ξέκδ· ὅεεκ ἡιᾶξ ηκ δαζιόκςκ ιακίαξ, ηαὶ ηκ ἐκ αίῳ ηζκδύκςκ ηαὶ 

εθίρεςκ, ῥῦζαζ ηῇ ζῇ ἐπζζημπῇ, ηαὶ πανᾶξ εεσηῆξ ἡιᾶξ πθήνςζμκ. 

 

Νμζμῦζζ, ηὴκ εεναπείακ πανέπεζξ, ηαὶ ημῖξ πάζπμοζζ ηὴκ 

ἴαζζκ, Μῆηεν, ηαὶ εθζαμιέκμζξ πανάηθδζζκ εείακ, ὡξ δμλαζεεῖζα 

δοκάιεζ ημῦ Πκεύιαημξ, ὅεεκ αμιεκ ζμζ εενιξ, ηὰξ αἰηήζεζξ 

ἡικ πθήνμο πάκημηε. 

 

Χεζιάγεζ ιε, ἁιανηίαξ ἡ γάθδ, ηαὶ ηαεέθηεζ εἰξ αοεὸκ 

ἀπςθείαξ, ἀθθὰ ηῶ ζῶ ηαηαθεύβς θζιέκζ, Ξέκδ Ὁζία, ηαὶ πίζηεζ 

ηναοβάγς ζμζ· ὁδήβδζόκ ιε ἀζθαθξ, ζςηδνίαξ πνὸξ ὅνιμκ ηαὶ 

ζζόκ ιε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀθνάζηςξ, ηὸκ Πμζδηὴκ ηκ ἁπάκηςκ, ηεημηοῖα εἰξ ἀκάπθαζζκ 

ηόζιμο, εὐθμβδιέκδ Πανεέκε Μανία, ζοκηεηνζιιέκμκ ηὸκ κμῦκ ιμο 

ἀκάπθαζμκ, ἐλ ἁιανηίαξ παθεπῆξ, πνὸξ γςῆξ ἐκάνεημο ηαηόνεςζζκ. 

 

Γζάζςζμκ Ὁζία Ξέκδ πνεζαείαζξ ζμο πνὸξ ηὸκ Κηίζηδκ, ἀπὸ 

πάζδξ ἐπζθμνᾶξ ηαὶ ηαηώζεςξ, ημὺξ ἐηγδημῦκηαξ ηὴκ εείακ ζμο 

πνμζηαζίακ. 

   

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

ἡιενκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β´. Ταῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὡξ πνμζηαζία ἡικ ηαὶ ἀκηίθδρζξ, Ὁζία Ξέκδ, ἀπαύζηςξ 

πενίζςγε, ἐη πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ, ηαῖξ πνὸξ Χνζζηὸκ 

ἱηεζίαζξ ζμο, ἔκδμλε, ημὺξ πίζηεζ ηαὶ πόεῳ ηζικηάξ ζε. 

 

Πνμηείιεκμκ. Ὑπομένων, ὑπέμεινα ηὸν Κύριον καὶ προζέζτε 

μοι καί εἰζήκοσζεν ηῆς δεήζεώς μοσ. 

Ση. Καὶ ἔζηηζεν ἐπὶ πέηρας ηοὺς πόδας μοσ καί καηηύθσνε ηά 

διαβήμαηά μοσ. 
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 Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. θε΄ 1-13) 

Δἶπεκ ὁ Κύνζμξ ηήκ πανααμθήκ ηαύηδκ. Ὁιμζώεδ ἡ Βαζζθεία 

ηκ μὐνακκ δέηα πανεέκμζξ, αἵηζκεξ θααμῦζαζ ηὰξ θαιπάδαξ 

αὐηκ ἐλῆθεμκ εἰξ ἀπάκηδζζκ ημῦ κοιθίμο. Πέκηε δὲ ἦζακ ἐλ αὐηκ 

θνόκζιμζ ηαὶ αἱ πέκηε ιςναί. Αἵηζκεξ ιςναὶ θααμῦζαζ ηὰξ θαιπάδαξ 

ἑαοηκ μὐη ἔθααμκ ιεε᾿ ἑαοηκ ἔθαζμκ· αἱ δὲ θνόκζιμζ ἔθααμκ 

ἔθαζμκ ἐκ ημῖξ ἀββείμζξ αὐηκ ιεηὰ ηκ θαιπάδςκ αὐηκ. 

Χνμκίγμκημξ δὲ ημῦ κοιθίμο ἐκύζηαλακ πᾶζαζ ηαὶ ἐηάεεοδμκ. 

Μέζδξ δὲ κοηηὸξ ηναοβὴ βέβμκεκ· ἰδμὺ ὁ κοιθίμξ ἔνπεηαζ, 

ἐλένπεζεε εἰξ ἀπάκηδζζκ αὐημῦ. Τόηε ἠβένεδζακ πᾶζαζ αἱ πανεέκμζ 

ἐηεῖκαζ ηαὶ ἐηόζιδζακ ηὰξ θαιπάδαξ αὐηκ. Αἱ δὲ ιςναὶ ηαῖξ 

θνμκίιμζξ εἶπμκ· δόηε ἡιῖκ ἐη ημῦ ἐθαίμο ὑικ, ὅηζ αἱ θαιπάδεξ 

ἡικ ζαέκκοκηαζ. Ἀπεηνίεδζακ δὲ αἱ θνόκζιμζ θέβμοζαζ· ιήπμηε 

μὐη ἀνηέζεζ ἡιῖκ ηαὶ ὑιῖκ· πμνεύεζεε δὲ ιᾶθθμκ πνὸξ ημὺξ 

πςθμῦκηαξ ηαὶ ἀβμνάζαηε ἑαοηαῖξ. Ἀπενπμιέκςκ δὲ αὐηκ 

ἀβμνάζαζ ἦθεεκ ὁ κοιθίμξ ηαὶ αἱ ἕημζιμζ εἰζῆθεμκ ιεη᾿ αὐημῦ εἰξ 

ημὺξ βάιμοξ, ηαὶ ἐηθείζεδ ἡ εύνα. Ὕζηενμκ δὲ ἔνπμκηαζ ηαὶ αἱ 

θμζπαὶ πανεέκμζ θέβμοζαζ· ηύνζε ηύνζε, ἄκμζλμκ ἡιῖκ. Ὁ δὲ 

ἀπμηνζεεὶξ εἶπεκ· ἀιὴκ θέβς ὑιῖκ, μὐη μἶδα ὑιᾶξ. Γνδβμνεῖηε μὖκ, 

ὅηζ μὐη μἴδαηε ηὴκ ἡιένακ μὐδὲ ηὴκ ὥνακ ἐκ ᾗ ὁ οἱὸξ ημῦ ἀκενώπμο 

ἔνπεηαζ. 

 

Δόμα. Ταῖξ ηῆξ Σῆξ Ὁζίαξ...  

Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο... 

Ἦρνο πι. β´. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση.  Ἐλέηζόν με, ὁ Θεός...  

Ξέκδ παιιαηάνζζηε, κύιθδ Χνζζημῦ εεμθόνε, ημῦ Ἁβίμο 

Πκεύιαημξ, ζηεῦμξ πμθοηίιδημκ, ηῇ ἀζηήζεζ ζμο· ἐηηεκξ 

πνέζαεοε, ἀπὸ πάζδξ αθάαδξ, ηαὶ παεκ ηαὶ πενζζηάζεςκ, ηαὶ 

κόζςκ ῥύεζεαζ, ημὺξ εἰθζηνζκξ ζε βεναίνμκηαξ, ηαὶ αίμκ δίδμο 

ἄθοπμκ, ηαὶ εἰνήκδκ, Μῆηεν, μὐνάκζμκ, ημῖξ ἐκ εὐθααείᾳ, 

πνμζηνέπμοζζ ηῶ εείῳ ζμο καῶ, ηαὶ ηῆξ εενιῆξ πνμζηαζίαξ ζμο, 

ηὴκ πάνζκ ηδνύηημοζζ. 
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ᾨδὴ δ´. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ῥείενμζξ εείςκ πανίηςκ, ὧκ ἐηηήζς ἀλίςξ πανὰ Κονίμο ζμο, 

ηαηάζαεζμκ ηὴκ θθόβα, παεκ ηκ ζοκεθζαόκηςκ, ηὰξ ροπὰξ ηαὶ ηὰ 

ζώιαηα, Ξέκδ Ὁζία ζεική, ηκ ζὲ παναηαθμύκηςκ. 

 

Ἰαιάηςκ ηὴκ πάνζκ, ἐπμιανίᾳ ηῇ εείᾳ αθύγεζ ἑηάζημηε, Δἰηώκ 

ζμο ἡ ἁβία, ηαὶ ἡ ζεπηὴ ζμνόξ ζμο, ημῖξ πζζηξ ηαηαθεύβμοζζ, ηῶ 

ἱενῶ ζμο καῶ, Ξέκδ Ὁζία Μῆηεν. 

 

Νμζδιάηςκ πακημίςκ, ηαὶ δεζκκ ζοιπηςιάηςκ ἡιᾶξ 

ἀπάθθαλμκ,  ηαὶ ῥζζκ ηαὶ ὑβείακ, ηαὶ εείακ εὐθνμζύκδκ, ηαὶ 

πηαζζιάηςκ ηὴκ ἄθεζζκ, αἴηεζ ἡιῖκ ἐη Θεμῦ, Ξέκδ Ὁζία Μῆηεν. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γκώιδκ ἔιθνμκα δίδμο, ηαὶ ροπῆξ ηανηενίακ αίμο ηαῖξ 

εθίρεζζ, ηαὶ πᾶζακ ημῦ Βεθίαν, ηὴκ ηαε᾿ ἡικ ιακίακ, Θεμηόηε, 

ἀπόηνεπε, ὡξ πνμζηαζία ἡικ, ηαὶ ηεῖπμξ ἀζθαθείαξ. 

 

ᾨδὴ ε´. Τὸλ Βαζηιέα. 

πζηεζιέκδξ, ἡιᾶξ ἐηθύηνςζαζ αθάαδξ, ηαὶ πᾶκ ζηάκδαθμκ 

ἀπόηνεπε, Ὁζία, ἐη ηκ πνμζζόκηςκ, ηῇ εείᾳ ζμο πνεζαείᾳ. 

 

Ῥῦζαζ, Ὁζία, ηῇ ζςζηζηῇ ζμο πνεζαείᾳ, ηῆξ ημῦ ὄθεςξ 

ηαηίζηδξ ἐπδνείαξ, ημὺξ ἐηδεπμιέκμοξ, ηὴκ ζὴκ ἐπζζηαζίακ. 

 

Ἄκςεεκ ἴδε, ημὺξ εὐθααξ πανεζηηαξ, ηῇ εἰηόκζ ζμο, Ὁζίᾳ, 

ηῇ ἁβίᾳ, ηαὶ ηὰξ ἱηεζίμοξ, θςκὰξ αὐηκ πνμζδέπμο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σζόκ ιε Κόνδ, ηῆξ ημῦ ἐπενμῦ ἑλαπάηδξ, ηαὶ πανάζπμο ιμζ 

ιεηάκμζακ βκδζίακ, ἵκα ἐπζηύπς, ηῆξ ἄκς ααζζθείαξ. 

 

ᾨδὴ ζ´. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἱηεηεύς ἀπαύζηςξ, Ξέκδ ιαηανία, ἡιῖκ δζδόκαζ πηαζζιάηςκ 

ζοβπώνδζζκ, ηαὶ ηκ ἐκ αίῳ ηζκδύκςκ ηὴκ ἀπμθύηνςζζκ. 
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Μαζηίβςκ ὀθεενίςκ, ηαὶ πάζδξ ἀκάβηδξ, ηαὶ πακηὸξ θεόκμο 

ἀκώηενμκ ηήνδζμκ, ἡικ ηὸκ αίμκ, Ὁζία, ηῇ ἀκηζθήρεζ ζμο. 

 

Ὁθόθςημκ παζηάδα, ἤδδ ηαημζημῦζα, ηῆξ γμθενᾶξ ἁιανηίαξ 

ἀπάθθαλμκ, Ὁζία Ξέκδ ημὺξ πόεῳ ζε ιεβαθύκμκηαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

πένθςηε θοπκία, ηῆξ ἀΰθμο δόλδξ, εεμπανίηςηε Γέζπμζκα 

θάιπνοκμκ, ηὴκ ζημηζζεεῖζακ ροπήκ ιμο ημῖξ πθδιιεθήιαζζ. 

 

Ἄλζμκ ἐζηίκ ὡξ ἀθδεξ… 

 

Χαίνμοζα ἀβάπῃ ηῇ εεσηῇ, Ξέκδ ιαηανία, ἠημθμύεδζαξ ηῶ 

Χνζζηῶ, ηαὶ ηκ ἐκ ηῶ ηόζιῳ ἁπάκηςκ λεκςεεῖζα, Κονίῳ 

ᾠηεζώεδξ, ηῶ ζε δμλάζακηζ. 

 

Ἔθζπεξ ικδζηῆνα ηὸκ βεδνόκ, ηαὶ ἀζπέηῳ πόεῳ, κύιθδ 

ὤθεδξ εεμεζδήξ, Ξέκδ ιαηανία, Χνζζημῦ ημῦ Εςμδόημο, ἀκύζαζα 

ἐκ ηόζιῳ, γςὴκ ἰζάββεθμκ. 

 

Λάενα ἀπειάηνοκαξ ζεαοηήκ, βμκέςκ ηαὶ πθμύημο, δζ᾿ 

ἀβάπδκ ηὴκ ημῦ Χνζζημῦ,  ηαὶ ἐκ λέκῃ πώνᾳ, ὡξ λέκδ βεβμκοῖα, 

λεκμπνεπκ πανίηςκ, Ξέκδ ἠλίςζαζ. 

 

Γζ᾿ ἀζηένςκ ἄκςεεκ ὁ Χνζζηόξ, ὑπένθδκε πᾶζζ, ηὴκ ἁβίακ ζμο 

αζμηήκ, Ξέκδ Θεμθόνε, ᾧ πνέζαεοε ἀπαύζηςξ, ὑπὲν ηκ 

πνμζζόκηςκ, ηῇ πνμζηαζίᾳ ζμο. 

 

Νόζςκ ἐηθοηνμῦκηαζ ηαὶ πεζναζικ, μἱ πίζηεζ ηεθείᾳ, 

πνμζζόκηεξ ηῶ ζῶ καῶ, ἐλ ὧκ ἡιᾶξ ῥύμο, ὦ Ξέκδ πακμθαία, ηαὶ 

πθῆνμκ ηὰξ αἰηήζεζξ, ηκ εὐθδιμύκηςκ ζε. 

 

Πάζδξ ἀεοιίαξ ηαὶ ζοκμπῆξ ἀπάθθαλμκ, Μῆηεν, ηαὶ ἐη κόζςκ 

πμθοεζδκ, ημὺξ ὑικμθμβμῦκηαξ ημὺξ εείμοξ ζμο ἀβκαξ, ὦ Ξέκδ 

εεμθόνε, πζζηκ ἀκηίθδρζξ. 

 



[315] 

 

Πᾶζαζ ηκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηόθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

 

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

θέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

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

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ.  

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

ὀνβζζεῆξ ἡιῖκ ζθόδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηκ ἀκμιζκ ἡικ. Ἀθθ’ 

ἐπίαθερμκ ηαὶ κῦκ ὡξ εὔζπθαπκμξ ηαὶ θύηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηκ 

ἐπενκ ἡικ. Σὺ βὰν εἶ Θεόξ ἡικ ηαὶ ἡιεῖξ θαόξ Σμο, πάκηεξ ἔνβα 

πεζνκ Σμο ηαὶ ηὸ ὄκμιά Σμο ἐπζηεηθήιεεα.  

Καί λῦλ.Τῆξ εὐζπθαβπκίαξ ηὴκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, 

εὐθμβδιέκδ Θεμηόηε, ἐθπίγμκηεξ εἰξ Σέ ιή ἀζημπήζμιεκ, 

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

ηκ Χνζζηζακκ. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Ξέκδ, ηκ Ὁζίςκ ηαθθμκή, κύιθδ ημῦ Χνζζημῦ εεμθόνε, 

Αὐηὸκ ἱηέηεοε, πάζδξ πενζζηάζεςξ ηαὶ πάζδξ εθίρεςξ, ἀζζκεῖξ 

δζαζῴγεζεαζ, ημὺξ ἐκ εὐθααείᾳ, ζπεύδμκηεξ ἑηάζημηε ηῇ πνμζηαζίᾳ 

ζμο, θύμοζα παεκ ηὰξ ὀδύκαξ, ηαὶ πανὰκ πανέπμοζα πᾶζζ, ηαῖξ 

πνὸξ ηὸκ Σςηῆνα ἱηεζίαζξ ζμο. 

 

Γέζπμζκα πνόζδελαζ, ηὰξ δεήζεζξ ηκ 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. 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
 

 


