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29 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΔΦΡΑΙΜ ηνῦ ύξνπ, κ. Γεξαζίκνπ  
 

      Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηό 
Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αηνῦ. 

 

Δἶηα ηά Σξνπάξηα. Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ὡο ηῶλ Ἀγγέισλ κηκεηὴο ἐλ ηῶ βίῳ, ηῆο ἰζαγγέινπ ἠμηώζεο 

εθιείαο, παξὰ Φξηζηνῦ θξαὶκ Ὁζίσλ θαύρεκα· ὅζελ ἀεὶ 

πξέζβεπε, πάζεο ῥύεζζαη βιάβεο, ηνὺο πηζηῶο πξνζηξέρνληαο, ηῇ 

πξεζβείᾳ ζνπ Πάηεξ· ζὲ γὰξ πξνζηάηελ ἔρνκελ ζνθέ, θαὶ πξὸο ηὸλ 

Κηίζηελ, κεζίηελ ζεξκόηαηνλ. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη, εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην ἐθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οθ 

ἀπνζηῶκελ Δέζπνηλα ἐθ Σνῦ, Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

 

Δἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Δίδοσ, ὦ Πάηερ, ἡμῖν ζὴν 

τάριν. Γεραζίμοσ.  

 

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

Δνρεῖνλ ηῆο ράξηηνο ηνῦ Θενῦ, θξαὶκ ζενθόξε, δηὰ βίνπ 

εἰιηθξηλνῦο, ραξίησζνλ Πάηεξ ζαῖο πξεζβείαηο, ηνὺο ἀδηζηάθηῳ 

ςπρῇ πξνζηόληαο ζνη. 

 

Ἰζρὺλ ἡκῖλ δίδνπ θαηὰ παζῶλ, θξαὶκ ζενθόξε, ηαῖο 

πξεζβείαηο ζνπ πξὸο Φξηζηόλ, ὡο ἂλ ηῆο ἰζρύνο ηνῦ δνιίνπ, δη’ 

ἐλάξεηνπ δσῆο θαηηζρύζσκελ. 

 

Δπλάκσζνλ Πάηεξ ηὸ ἀζζελέο, ηῆο ἐκῆο θαξδίαο, ηῇ ζεξκῇ 

ζνπ ἐπηζθνπῇ, ὡο ἂλ δηαλύζσ ζεαξέζησο, ηῶλ ἀξεηῶλ ηὴλ ὁδὸλ ηὴλ 

ζσηήξηνλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ὁ Λόγνο Παξζέλε ὁ ηνῦ Θενῦ, ἐθ Σνῦ ἐζαξθώζε, δηακείλαο ὃ 

ἦλ Θεόο, θαὶ ἔζσζε πάληαο ηνὺο κλνῦληαο, ηῆο Σῆο ινρείαο ηὸ κέγα 

κπζηήξηνλ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ὑπεξήθαλνλ ὄθηλ θαηαβαιὼλ ᾔζρπλαο, ηῇ ζῇ ζαπκαζηῇ 

ηαπεηλώζεη, θξαὶκ καθάξηε· ὅζελ ηαπείλσζηλ, δίδνπ ἡκῖλ ηὴλ 

ἁγίαλ, ὡο ἂλ καηαηόηεηνο, θόζκνπ ῥπζζείεκελ. 

 

Ὡο θσηὸο ζείνπ πιήξεο Πάηεξ θξαὶκ Ὅζηε, ιῦζνλ ηῆο 

ςπρῆο ζνπ ηὸ ζθόηνο, ηαῖο θσηνθόξνηο ζνπ, πξεζβείαηο δένκαη, θαὶ 

ἀξεηῶλ ζείῳ θέγγεη, ηὴλ δσήλ κνπ ἴζπλνλ, ἵλα ζσζήζνκαη. 

 

Πεηξαζκῶλ ἀδνθήησλ θαὶ ζπκθνξῶλ ιύηξσζαη, ηνὺο κεηὰ 

ζπνπδῆο πξνζηόληαο, ηῇ πξνζηαζίᾳ ζνπ, θξαὶκ καθάξηε, θαὶ πξὸο 

γαιήλεο ιηκέλα, θαὶ δσὴλ ἐλάξεηνλ, ἡκᾶο θπβέξλεζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀπνῤῥήησο ηεθνῦζα ηὸλ ηνῦ παληὸο Κύξηνλ, θαὶ κεηὰ ηὸλ 

ηόθνλ Παξζέλνο, ἄκσκνο κείλαζα, ηνὺο κώκνπο θάζαξνλ, ηῆο 

κνιπλζείζεο ςπρῆο κνπ, ῥείζξνηο ηνῦ ἐιένπο Σνπ, Παξζέλε ἄρξαληε. 

 

Δηάζσζνλ, ηαῖο πξὸο Θεόλ ζνπ πξεζβείαηο, θξαὶκ 

πακκάθαξ, ἀπὸ πάζεο ἐπηθνξᾶο θαὶ θαθώζεσο, ηνὺο ἀξσγὸλ θαὶ 

πξνζηάηελ ζε θεθηεκέλνπο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Φσηὶ λνεηῷ πξνζνκηιῶλ καθάξηε, θσζηὴξ πακθαὴο ηῆο 

θθιεζίαο πέθελαο, θαὶ λῦλ ππξζῷ ηῶλ ιόγσλ ζνπ, θαηαπγάδεηο 

πηζηῶλ ηὴλ δηάλνηαλ. Ἀιι’ ὦ θξαὶκ ὡο ἡκῶλ ὁδεγόο, ζθνηαζκνῦ 

παζεκάησλ ἡκᾶο ιύηξσζαη. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Τῇ πιεκκύξᾳ ηνῦ ιόγνπ ζνπ, ηὰο ςπρὰο θαηάξδεπζνλ θξαὶκ 

Ὅζηε, ηῶλ ἐλ πίζηεη εθεκνύλησλ ζε, θαὶ ηὴλ ζὴλ αἰηνύλησλ ράξηλ 

ἄλσζελ. 

 

θ δεηλῶλ πεξηζηάζεσλ, θαὶ πνιπεηδῶλ θηλδύλσλ θαὶ 

ζιίςεσλ, ἀλσηέξνπο δηαθύιαηηε, ηνὺο ζνὶ πξνζηόληαο θξαὶκ 

Ὅζηε. 

 

Ῥήκαζί ζνπ πεηζόκελνη, ηὴλ ηῆο κεηαλνίαο ράξηλ θαξπνύκεζα, 

θαὶ παζῶλ ἰὸλ ἐθθξνύνκελ, νἱ ζὲ ἀλπκλνῦληεο θξαὶκ Ὅζηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ Θεὸλ ζσκαηώζαζα, θαὶ κεηὰ ηὸλ ηόθνλ παξζέλνο κείλαζα, 

Θενηόθε ἀεηπάξζελε, ῥῦζαί κε καλίαο ηνῦ ἀιάζηνξνο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Μέγηζηνο θσζηήξ, ἐθ Σπξίαο ἀλαηέηειθαο, θαηαπγάδσλ ηαῖο 

ηῶλ ιόγσλ ἀζηξαπαῖο, νἰθνπκέλεο ηὰ πιεξώκαηα Παηὴξ ἡκῶλ. 

 

Ἴαζαη ἡκῶλ, ἰαηξὸο ὡο ἐκπεηξόηαηνο, ηνῖο θαξκάθνηο δηδαρῶλ 

ζνπ ηῶλ ζνθῶλ, ἀζζελνύζαο ηὰο θαξδίαο θξαὶκ Ὅζηε. 

 

Νέθξσζνλ ζνθέ, δσεθόξνηο ἱθεζίαηο ζνπ, ηῆο ζαξθόο κνπ θαὶ 

λνὸο ηὰο ἐθηξνπάο, θαὶ κεηάλνηαλ θξαὶκ γλεζίαλ δίδνπ κνη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σύληξηςνλ Ἁγλή, ηνῦ ἐρζξνῦ ηὰ κεραλήκαηα, ηνῦ ὁξκῶληνο 

θαη’ ἐκνῦ καλησδῶο, θαὶ πξὸο ηξίβνλ ζσηεξίαο κε ὁδήγεζνλ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ννόο κνπ, ηὸ ὀπηηθὸλ ἐθθαζάξαο, ηῇ ζεξκῇ ζνπ πξὸο Φξηζηὸλ 

ἱθεζίᾳ, ηῆο ραιεπῆο ῥαζπκίαο κε ῥῦζαη, θαὶ κεηαλνίαο ηνῖο ηξόπνηο 

βειηίσζνλ, ηὴλ ῥαζπκνῦζάλ κνπ ςπρήλ, ὦ θξαὶκ πνθῆηα ηῆο 

ράξηηνο.(δηο) 
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Φεηκώλ κε, ηῆο ἁκαξηίαο ρεηκάδεη, θαὶ ὠζεῖ πξὸο ἀπνγλώζεσο 

ράνο, ἀιιὰ ηῇ ζῇ πξνζηαζίᾳ πξνζηξέρσ, ὡο εἰο ιηκέλα θξαὶκ 

γαιελόηαηνλ, θαὶ ἐθβνῶ ζνη ἐθ ςπρῆο· ηῆο πηθξᾶο ἀπσιείαο κε 

ιύηξσζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀγγέισλ, ἁγησηέξα ἐδείρζεο, ἀζπγθξίησο Θενηόθε Παξζέλε, 

ηὸλ Πνηεηὴλ γὰξ ἐθύεζαο ηνύησλ, ἐθ ηῆο ἀξραίαο ἀξᾶο 

ἐθιπηξνύκελνλ, ηνὺο ηνῦ θξηθηνῦ Σνπ ηνθεηνῦ, πξνζθπλνῦληαο ηὸ 

κέγα κπζηήξηνλ. 

 

Δηάζσζνλ, ηαῖο πξὸο Θεόλ ζνπ πξεζβείαηο, θξαὶκ 

πακκάθαξ, ἀπὸ πάζεο ἐπηθνξᾶο θαὶ θαθώζεσο, ηνὺο ἀξσγὸλ θαὶ 

πξνζηάηελ ζε θεθηεκέλνπο. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὡο ζεσξὸο ηνῦ Σσηῆξνο ηνῦ βήκαηνο, ἀθαηαθξίηνπο ἡκᾶο 

Πάηεξ πξέζβεπε, Αηῷ παξαζηῆλαη δεόκεζα, ἐλ ηῇ ἡκέξᾳ ηῆο 

θξίζεσο Ὅζηε· ηῇ ζῂ γὰξ πξεζβείᾳ πξνζηξέρνκελ. 

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ, ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ 

Αὐηοῦ.Ση. Μακάριος ἀνὴρ ὁ θοβούμενος ηὸν Κύριον, ἐν ηαῖς ἐνηολαῖς 

Αὐηοῦ θελήζει ζθόδρα. 

Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα΄ 27-30).  

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πάληα κνη παξεδόζε 

πὸ ηνῦ Παηξόο κνπ θαὶ νδεὶο ἐπηγηλώζθεη ηὸλ Υἱόλ, εἰκὴ ὁ Παηήξ· 

νδὲ ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλώζθεη, εἰκὴ ὁ Υἱόο θαὶ ᾧ ἐὰλ βνύιεηαη ὁ 

Υἱὸο ἀπνθαιύςαη. Δεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ θνπηῶληεο θαὶ 

πεθνξηηζκέλνη, θᾀγὼ ἀλαπαύζσ ἡκᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγόλ κνπ ἐθ’ 

κᾶο θαὶ κάζεηε ἀπ’ ἐκνῦ, ὅηη πξᾷνο εἰκί θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ θαὶ 

εξήζεηε ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο κῶλ. Ὁ γὰξ δπγόο κνπ ρξεζηόο 

θαὶ ηὸ θνξηίνλ κνπ ἐιαθξὸλ ἐζηί.  

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ... 
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Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

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

με, ὁ Θεός... 

Ὄξγαλνλ ζεόπλεπζηνλ, ηνῦ Παξαθιήηνπ ἐδείρζεο, βίνπ 

θαζαξόηεηη, θαὶ ραξίησλ ἔκπιεσο θξαὶκ Ὅζηε, θαὶ δσῆο 

θξείηηνλνο, θαηεμησκέλνο, θαζηθέηεπε ἑθάζηνηε, Φξηζηὸλ ηὸλ 

Κύξηνλ, ἱιαζκὸλ πηαηζκάησλ δεόκεζα, θαὶ ηῶλ παζῶλ ἐθιύηξσζηλ, 

δίδνζζαη θαὶ θῶο ἡκῖλ ἄλσζελ, ζὺ γὰξ ἡκῶλ πέιεηο, πξνζηάηεο 

ἀξσγὸο θαὶ βνεζόο, θαὶ ηνῖο ζνῖο ιόγνηο ζεόζνθε, ράξηηνο 

πιεξνύκεζα. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ῥύνπ πάζεο ἀλάγθεο, θαὶ παζῶλ ἀθαζάξησλ θαὶ πάζεο 

ζιίςεσο, θξαὶκ πλεπκαηνθόξε, θαὶ ραιεπῶλ ζθαλδάισλ, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη θξαπγάδνληαο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

 

Ἰακάησλ ζηαγόλαο, ἐπνκβξίᾳ ηῇ ζείᾳ ἀεὶ ὁ ιόγνο ζνπ, 

πξνῤῥέεη θαὶ ἰᾶηαη, ςπρὰο ηὰο ἀζζελνύζαο, θαὶ εθξαίλεη ηνὺο 

ςάιινληαο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

 

Νεθξσζῆλαη ηῷ θόζκῳ, ἡκᾶο δίδνπ ςόζελ δύλακηλ Ἅγηε, 

δσὴλ δὲ ηὴλ ἁγίαλ, δῆζαη ἐλ ειαβείᾳ, θαὶ βνᾶλ κεηὰ πίζηεσο· ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γεσξγήζαο Παξζέλε, ηὴλ πηθξὰλ ἁκαξηίαλ λνΐ ἀγλώκνλη, 

πξνζηξέρσ ηῇ Σῇ ζθέπῃ, θαὶ πίζηεη ἐθβνῶ Σνη· ζπλεζείαο κε 

ιύηξσζαη, ηῆο κνιπλνύζεο ἀεί, ςπρήλ κνπ ηὴλ ἀζιίαλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ἔρνκελ Πάηεξ, ζὲ ἀληηιήπηνξα ζεῖνλ, θαὶ πιεξνύκελνη 

θξαὶκ Πλεπκαηνθόξε, ζείαο εθξνζύλεο, κλνῦκέλ ζνπ ηὴλ ράξηλ. 

 

Ῥώκελ παξάζρνπ, θαηὰ ςπρήλ ηε θαὶ ζῶκα, θαὶ βνπιεύκαηα 

ἐθιύεηλ ηνῦ βειίαξ, ἃ θαζ’ ἡκῶλ ηεθηαίλεη, θξαὶκ ὁξκῇ ἀζρέηῳ. 
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Ἀγγέισλ δήκνηο, ζπλαγαιιόκελνο Πάηεξ, ἀεὶ πξέζβεπε 

Φξηζηῷ θξαὶκ δηδόλαη, ἄθεζηλ πηαηζκάησλ, ηνῖο ζὲ κλνινγνῦζη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σθέπε Παξζέλε, ἐπεξεηῶλ ηνῦ δνιίνπ, ηῇ κεγίζηῃ Σνπ θαὶ ζείᾳ 

ἀληηιήςεη, ηνὺο πεξπςνῦληαο, ηὸλ ἄθξαζηνλ Σνπ ηόθνλ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰιύνο ἁκαξηίαο, ῥείζξνηο ηῶλ ζῶλ ιόγσλ, ἀπνθαζαίξεηο 

θξαὶκ πακκαθάξηζηε, ηνὺο ηῇ ζεπηῇ δηδαρῇ ζνπ, πηζηῶο 

ἐγθύπηνληαο. 

 

Μὴ παύζῃ ζενθόξε, ἐθνξῶλ ςόζελ, θαὶ ζπλεηίδσλ θξαὶκ 

ζείᾳ ράξηηη, ηνὺο κειεηῶληαο ἐλ πίζηεη, ηὰο ζείαο δέιηνπο ζνπ. 

 

Ὁ κέγαο ἐλ Ὁζίνηο, θξαὶκ ζενθόξε, ὡο ἀληηιήπησξ ἡκῶλ θαὶ 

δηδάζθαινο, θόβῳ ηῷ ζείῳ, ηὰο ςπρὰο ἡκῶλ ζπλέηηζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑδάησλ ἀπσιείαο, ῥῦζαί κε Παξζέλε, θαὶ ζείνπ θόβνπ ηὸ 

ὕδσξ ἀλάβιπζνλ, ἐλ ηῇ αρκώζῃ ςπρῇ κνπ, Ἁγλὴ θαὶ ζῶζόλ κε. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Τὸλ ἐθ ηῆο Σπξίαο ὡο πακθαῆ, ιάκςαληα ἀζηέξα, θαὶ 

ιακπξύλαληα πᾶζαλ γῆλ, ἀξεηῶλ ηῷ θέγγεη, θαὶ ιόγσλ ηαῖο ἀθηῖζηλ, 

θξαὶκ ηὸλ ζενθόξνλ, ὕκλνηο ηηκήζσκελ. 

 

Φαίξνηο ηῆο ζνθίαο ὁ ζεζαπξόο, θαὶ ηῆο θθιεζίαο, ὁ 

δηδάζθαινο ὁ ζεπηόο· ραίξνηο κνλαδόλησλ, ἀιείπηεο πξὸο ηὰ 

θξείηησ, θξαὶκ Πλεπκαηνθόξε, Ἀγγέισλ ζύζθελε. 
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Ἔιακςαο ὡο ἄζαξθνο ἐπὶ γῆο, ἀζθήζεσο πόλνηο, ὡο κηζήζαο 

ηὰ γεεξά, θαὶ ηῆο ἀπαζείαο, πέξιακπξνλ δνρεῖνλ, ὡο ἀιεζῶο 

ἐδείρζεο, θξαὶκ καθάξηε. 

 

Ῥῆκά ζνη ἐδόζε ἀπ’ νξαλνῦ, ζνθίαο ηῆο ζείαο, θαζαξζέληη 

δη’ ἀξεηῆο· ὅζελ ζνπ ηὸ ζηόκα, ἀλέβιπζε ηῷ θόζκῳ, δηδαζθαιίαο 

ῥεῖζξα, θξαὶκ ζεόζνθε. 

 

Ἄκπεινο θαζάπεξ πλεπκαηηθή, βόηξπαο πξνβάιιεηο, ἐλ ηῷ 

θόζκῳ ηνὺο λνεηνύο, δσῆο καθαξίαο, θαὶ δηδαρῶλ ἁγίσλ, θαὶ ηῶλ 

πηζηῶλ εθξαίλεηο, θξαὶκ ηὸ πιήξσκα. 

 

Πξέζβεπε ἀπαύζησο Πάηεξ θξαίκ, πὲξ ηῶλ ηηκώλησλ, ηνὺο 

ἀγῶλάο ζνπ ηνὺο ζεπηνύο, θαὶ ηνῖο κειεηῶζη, ηὰο ζὰο δηδαζθαιίαο, 

δίδνπ ζνθίαλ ζείαλ, θαὶ λνῦλ ζεόθξνλα. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

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

ιέεζνλ 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 εζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

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

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 
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Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Ἔρσλ, παῤῥεζίαλ πξὸο Φξηζηόλ, νἷάπεξ ζεξάπσλ Κπξίνπ, 

θξαὶκ ζεόζνθε, πάζεο ἡκᾶο ιύηξσζαη, ὀξγῆο θαὶ ζιίςεσο, ηῇ 

ζεξκῇ πξνζηαζίᾳ ζνπ, θαὶ ἁκαξηεκάησλ, αἴηεη ηὴλ ζπγρώξεζηλ, θαὶ 

ζείαλ ἔιιακςηλ, πᾶζη, ηνῖο πηζηῶο ζε ηηκῶζηλ, ὅπσο ηῆο δσῆο ηῆο 

ἀιήθηνπ, ηύρσκελ δνμάδνληεο ηὸλ Κύξηνλ. 

 

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 πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

Γη’ επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο, Ακήλ. 
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