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31 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηνλ 

Άγηνλ Αξζέληνλ ηνλ ελ Πάξσ Αζθήζαληα 

Πνίεκα Γεξαζίκνπ Μνλαρνύ Μηθξαγηαλλαλίηνπ 

 

Δζ’ εὐπκ ηκ Ἁβίςκ Παηένςκ ἡικ. 

Κφνζε Ἰδζμῦ Φνζζηέ ὅ Θευξ ἡικ έθέδζμκ ἡιᾶξ. 

Ἀιήκ. 

 άνπυιεεα άκαβζκχζημκηεξ ημκ ΡΜΒ’ (142) Ψαικόλ. 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ, … 

Θεὸξ Κφνζμξ, ηαὶ ἐπέθακεκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκμξ ὁ ἐνπυιεκμξ ἐκ 

ὀκυιαηζ Κονίμο.(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

Εἶηα ηὰ πανυκηα ηνμπάνζα. 

                     Ἦρνο δ’. Ὅ ὑςσζείο ἔλ ηῷ ηαπξῶ. 
Τῆ ἰζαββέθῳ ζμο γχῃ εεμθυνε, εεμπνεπχξ πανά Φνίζημο 

ἐδμλάζεδξ, ηαῖξ ηκ εαοιάηςκ πάνζζζκ ’Ἀνζέκζε· ὅεεκ πάζδξ 

εθίρεςξ, ηαί δεζκκ κμζδιάηςκ, πυκςκ ηαί ηαηχζεςκ, ηαί πακημίαξ 

ἀκάβηδξ, ηαῖξ ζαῖξ πνεζαείαζξ Πάηεν πνυξ Φνζζηυκ, θφθαηηε 

πάκηαξ, ημφξ ζε ιαηανίγμκηαξ. 

Γόμα. Σό αύηό. Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 
Οὗ ζζςπήζςιεκ πμηέ Θεμηυηε, … 

Ὅ Ν’ (50) Ψαικόο. 

ιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα ἔιεόο νπ … 

Καί ὅ θαλώλ νὒ ἤ ἀθξνζηηρίο. 

Ἀξζέληε πόλσλ ἤκαο ῥῦζαη. Γεξαζίκνπ. 

                ᾨδὴ ἀ’. ’Ἦρνο πι. δ’. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 
’Ἀββέθςκ ζοκυιζθμξ βεβμκχξ, ζφκ αὑημῖξ δοζχπεζ, ηυκ Σςηῆνα 

ὑπέν ἡικ, πάζδξ ἡιᾶξ ῥφεζεαζ ἀκάβηδξ, ηαί δοζπενείαξ ’Ἀνζέκζε 

Ὅζζε. 
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Ῥακίζζ ηκ εείςκ ζμο δςνεκ, ηήκ ἐλδναιιέκδκ, ἐηπονχζεζ ηῆ ηκ 

παεκ, ροπήκ ιμο ηαηάνδεοζμκ εευθνμκ, πνυξ εὐηανπίακ ζςηήνζμκ 

Ὅζζε. 

Σςιάηςκ ὀδφκαξ ηάξ παθεπυξ, ηαί ροπκ ηάξ κυζμοξ, ηῆ δμεείζῃ 

ζμζ δςνεᾷ, Ἴαζαζ ’Ἀνζέκζε Παιιάηαν, ηκ πνμζζυκηςκ εενιξ ηῆ 

ζῇ πάνζηζ. 

                                              Θενηνθίνλ. 
ηνχεδκ ημῖξ αέθεζζ ημῦ ἐπενμῦ, ηαί ὅθμξ ἡθηχεδκ, ἁιανηίαξ ηῆ 

ἐιιμκή· ἄθθα ζφ Πανεέκε ὦξ μἰηηῖνιμκ, ηῆξ ζοκεπμφζδξ ἀκάβηδξ 

ιε θφηνςζαζ. 

                                      ᾨδὴ γ’. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 
Νέμκ ἄζηνμκ ὠνάεδξ, ηαῖξ κμδηαῖξ θάιρεζζκ, ἔκ ηῆ ημῦ Φνζζημῦ 

ηηθδζία, Πάηεν ’Ἀνζέκζε· ὅεεκ δζάθοζμκ, ηκ πεζναζικ ηήκ 

ὀιίπθδκ, ἀπεζθμῦζακ Ὅζζε, ἡιῖκ ηά πείνμκα. 

Ἰαηῆνα ζε εεῖμκ, ὦξ ἀθδεξ ἔδεζλε, Πάηεν ἔκ ἐζπάημζξ ημῖξ πνυκμζξ, 

Φνζζηυξ ὅ Κφνζμξ· ὅεεκ ἰάηνεοζμκ, ηήκ ἀζεεκμῦζακ ροπήκ ιμο, 

πνμζαμθαῖξ ημφ ὃθεςξ, ὦξ ζοιπαεέζηαημξ. 

Εὐςδία ἀννήηῳ, ηῆξ εαοιαζηῆξ Κᾶναξ ζμο, δίςλμκ παεκ ηυ 

δοζδεξ, ἐη ηκ ροπκ ἡικ, ὦξ ἀκ ἐκάνεημκ, αίμκ δζέθεςιεκ 

Πάηεν, εὐχδεζζ πνάλεζζ, Φνζζηυκ δμλάγμκηεξ. 

                                            Θενηνθίνλ. 
Πμθοχκοιε Κυνδ, Μῆηεν Θεμῦ ἄθεμνε, ηήκ ηαηαθεανεῖζακ ροπήκ 

ιμο, πμθθμῖξ ἔκ πάεεζζκ, Ἴαζαζ δέμιαζ, ηαί ηαεανάκ αὑηήκ δεῖλμκ, 

ιεηακμίαξ πνάλεζζκ, ἶκα δμλάγς ζε. 

Δζάζςζμκ ἐη πάζδξ αθάαδξ Ἀνζέκζε εεμθυνε, ημφξ ἔκ πίζηεζ ηῆ ζῇ 

πνεζαεῖα πνμζηνέπμκηαξ, ηαί ηκ πηαζζιάηςκ ζοβπχνδζζκ ἡιῖκ 

αἴηεζ. 

πίαθερμκ ἔκ εὐιεκείᾳ Πακφικδηε Θεμηυηε, ἐπί ηήκ ἐιήκ ημῦ 

ζχιαημξ ηάηςζζκ, ηαί Ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηυ ἄθβμξ.. 
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                                Ἦρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 
Πνμζηάηδκ εενιυκ, ἤ Πάνμξ ζε ἐηηήζαημ, ηαί ιέβακ ζμθέ, ιεζίηδκ 

πνυξ ηυκ Κφνζμκ δζυ ἀεί ηῆ ζηέπδ ζμο, ηαηαθεφβεζ αμζα ’Ἀνζέκζε. 

η πμζηίθςκ ἡιᾶξ δοζπενεζκ, ἀπάθθαηηε Πάηεν ηῆ πνεζαεία ζμο. 

                              ᾨδὴ δ’. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 
Ὅ δαζιυκςκ ηυ ζφζηδια, πάθαζ ἐηδζχλαξ πυν- ῥ ηκ δμφθςκ ζμο, 

ηῆξ αὐηκ ηαί κῦκ ἀπάθθαλμκ, Πάηεν ηαημονβίαξ ηάξ ροπάξ ἡικ. 

Νυζςκ Πάηεν ημφξ ἄκεναηαξ, ηαί ηκ πεζναζικ ηήκ θθυβα 

ηαηάζαεζμκ, ηήκ πζηνξ ἡιᾶξ θθμβίγμοζακ, δνυζῳ ηῆξ ζήξ πάνζημξ 

’Ἀνζέκζε. 

Ὤζπεν πάθαζ ήκέςλαξ, Πάηεν μὐνακυκ ηαί βῆ ανμπήκ δέδςηεκ, 

μὕηςξ ἄκμζλμκ ’Ἀνζέκζε, ημῦ Φνζζημῦ ἡιῖκ ηήκ ἀβαευηδηα. 

                                        Θενηνθίνλ. 
Νέμκ ανέθμξ ἐηφδζαξ, ηυκ πνυ ηκ αἰχκςκ Θευκ ηαί Κφνζμκ, 

κεμονβμῦκηα Κυνδ Πάκαβκε, ημφξ παθαζςεέκηαξ ἁιανηήιαζζ. 

                               ᾨδὴ  ἕ’. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 
Ἣζποκαξ ἐπενμῦ, ηά αμοθεφιαηα ’Ἀνζέκζε, μὗ ηήκ ἄδζημκ αμοθήκ 

ηήκ ηαε’ ἡικ, ηῆ πνεζαεία ζμο ιαηαίςζμκ δευιεεα. 

Μέβαξ ἀνςβυξ, ημῖξ Πανίμζξ ἀκαδέδεζλαζ, ἐη ηζκδφκςκ ηαί δεζκκ 

δοζπναβζκ, ἐλαζνμφιεκμξ ηήκ κῆζμκ ζμο ’Ἀνζέκζε. 

“Ἄκςεεκ ἡιῖκ, ζοιπαεχξ δίδμο ’Ἀνζέκζε, ὦξ θζθυζημνβμξ Παηήν 

ηάξ δςνεᾶξ, ημῖξ ἔκ πίζηεζ πνμζζμῦζζ ημῖξ θεζράκμζξ ζμο. 

                                        Θενηνθίνλ. 
Σφ ιμο πνμζθοβῇ, ζςηδνίᾳ ηαί ἀκηίθδρζξ· δζά ημῦημ ηαηαθεφβς ζμζ 

Ἀβκῇ, ηαε’ ἑηάζηδκ ηαί θοηνμῦιαζ ημῦ ἀθάζημνμξ. 

                                   ᾨδὴ ζη’. Σήλ δέεζηλ. 
Ῥδιάηςκ ηκ ζκ ἡδίζηςκ πεζθέςκ, ηήκ θςκήκ ηαί κῦκ ἑκήπδζμκ 

πάθζκ, ἔκ ηαῖξ ροπαῖξ κμενξ ηκ ζκ ηέηκςκ, ἀπυ θδεάνβμο δεζκμῦ 

δζεβείνμοζακ, ἡιᾶξ ’Ἀνζέκζε ζμθέ, πνυξ ζπμοδήκ ἀβαεκ Πάηεν 

πνάλεςκ. 
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Ὓπάνπςκ πθήνδξ ἐκεέςκ πανίηςκ, ὦξ εενάπςκ ημφ Φνζζημῦ 

εεμθυνμξ, εαοιαημονβίαζξ πμθθαῖξ ἐδμλάζεδξ· ὅεεκ ηαί κῦκ 

εαοιαημφνβεζ ’Ἀνζέκζε, ημῖξ ἐηγδημῦζζκ εὐθααξ, ηήκ εενιήκ ζμο 

αμήεεζακ Ὅζζε. 

Σοκηνέπεζ μὗ ιυκμκ πᾶζα ἤ Πάνμξ, ηῆ ζμνῶ ηκ ζκ ἁβίςκ 

θεζράκςκ, ἄθθα ηαί πᾶξ εὐζεαήξ ἀθθαπυεεκ, ηαί ηάξ αἰηήζεζξ μἵ 

πάκηεξ θαιαάκμοζζκ, ’Ἀνζέκζε εαοιαημονβέ, ἐη ηῆξ ζήξ δαρζθμφξ 

πάνζημξ. 

                                        Θενηνθίνλ. 
’Ἀββέθςκ άβζςηένα ἐδείπεδξ, Πακαβία Υπενάιςιε Κυνδ, ὦξ ηκ 

Ἁβίςκ ηυκ Ἅβζμκ ιυκμκ, Ὓπεναβίςξ ἡιῖκ ζςιαηχζαζα· δζυ 

ἁβίαζμκ ἡικ, ηαί ροπήκ ηαί ηανδίακ ηαί ἔκκμζακ. 

Δζάζςζμκ ἐη πάζδξ αθάαδξ ’Ἀνζέκζε ἱενμθυνε, ημφξ ἐκ πίζηεζ ηῆ ζή 

πνεζαεῖα πνμζηνέπμκηαξ, ηαί ηκ πηαζζιάηςκ ζοβπχνδζζκ ἡιῖκ 

αἰηεῖ. 

’Ἄπνακηε ἤ δζά θυβμο ηυκ Λυβμκ ἀκενιδκεφηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ ηκ 

ἡιενκ ηεημῦζα δοζχπδζμκ, ὦξ ἔπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

 

                         Ἦρνο β’. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 
Τῆ πνμζηαζία ζμο ζπεφδμκηεξ Ἅβζε, ηκ παηνζηκ δςνεκ ζμο 

πθδνμφιεεα, Φνζζηυκ ιεβαθφκμκηεξ Ὅζζε, ηυκ ζε πνμζηάηδκ ἡιῖκ 

ἀκαδείλακηα, ’Ἀνζέκζε Πάνμο ἀβθάσζια. 

Πξνθείκελνλ. 

Σίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ ὅ ζάλαηνο ηνῦ ὁζίνπ αὐηνῦ. 

ηίρ. Μαθάξηνο ἀλήξ ὅ θνβνύκελνο ηόλ Κύξηνλ… 

Δὐαγγέιηνλ. θ ηνῦ θαηά Λνπθᾶλ (Κεθ.6,17-23). 
Τῶ ηαζν ἐηείκῳ ἔζηδ ὅ Ἰδζμῦξ ἐπί ηυπμο πεδζκμῦ ηαί ὄπθμξ 

ιαεδηκ αὑημῦ ηαί πθῆεμξ πμθφ ημφ θαμῦ ἀπυ πάζδξ ηῆξ Ἰμοδαίαξ 

ηαί Ἱενμοζαθήι ηαί ηῆξ παναθίμο Τφνμο ηαί Σζδκμξ· ὁΐ ἦθεμκ 

ἀημῦζαζ αὑημῦ ηαί ἰαεῆκαζ ἀπυ ηκ κυζςκ αὑηκ, ηαί μἵ 

ὀπθμφιεκμζ ὑπυ πκεοιάηςκ ἀηαεάνηςκ, ηαί ἐεεναπεφμκημ. Καί πᾶξ 

ὅ ὄπθμξ ἐγήηεζ ἅπηεζεαζ αὑημῦ, ὅηζ δφκαιζξ παν’ αὐημῦ ἐλήνπεημ ηαί 

ἰᾶημ πάκηαξ. Καί αὑηυξ ἐπάναξ ημφξ ὀθεαθιμφξ αὐημῦ εἰξ ημφξ 

ιαεδηάξ αὐημῦ ἔθεβε Μαηάνζμζ μἵ πηςπμί ὅηζ ὑιεηένᾳ ἔζηζκ ἤ 



[205] 

 

ααζζθεία ημφ Θεμῦ. Μαηάνζμζ μἵ πεζκκηεξ κῦκ ὅηζ πμνηαζεήζεζεε. 

Μαηάνζμζ μἵ ηθαίμκηεξ κῦκ ὅηζ βεθάζεηε. Μαηάνζμζ ἔζηε ὅηακ 

ιζζήζςζζκ ὑιᾶξ μἵ ἄκενςπμζ, ηαί ὅηακ ἀθμνίζςζζκ ὑιᾶξ ηαί 

ὀκεζδίζςζζ ηαί ἐηαάθςζζ ηυ ὄκμια ὑικ ὦξ πμκδνυκ ἕκεηα ημφ οἱμῦ 

ημῦ ἀκενχπμο. Φαίνεηε ἔκ ἐηείκῃ ηῆ ἥιενα ηαί ζηζνηήζαηε ἰδμφ βάν 

ὅ ιζζευξ ὑικ πμθφξ ἔκ ηῶ μὐνακῶ. 

Γόμα. 

Ταῖξ ημῦ ζμῦ Όζζμο πνεζαείαζξ ἐθεῆιμκ ἐλάθεζρμκ ηά πθήεδ ηκ 

ἐικ ἐβηθδιάηςκ. 

Καί λῦλ. 
Ταῖξ ηῆξ Θεμηυημο πνεζαείαζξ ἐθεῆιμκ ἐλάθεζρμκ ηά πθήεδ ηκ 

ἐικ ἐβηθδιάηςκ. 

ηίρ. Έιέεζόλ κε ὅ Θεόο θαηά ηό κέγα ἐιεόο ζνπ… 

Πξνζόκνηνλ. 

                     Ἦρνο πι. β’. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 
Βίμκ ἐη κευηδημξ, ἀββεθζηυκ ἀβαπήζαξ, ζηεῦμξ ηαεανχηαημκ, ημφ 

Ἀβίμο Πκεφιαημξ ἐπνδιάηζζαξ, δςνεάκ ἅπαζζ, κέιςκ ηάξ ἰάζεζξ, 

ημῖξ πνμζηνέπμοζζ ηῆ ζηέπδ ζμο· δζυ εενάπεοζμκ, ηαί ἡικ ηάξ 

κυζμοξ ’Ἀνζέκζε, ροπῆξ ὁιμῦ ηαί ζχιαημξ, ηαί ζηεκμπςνίαξ ηαί 

εθίρεςξ, πάζδξ ἡιᾶξ ῥῦζαζ, ηαί θφπδξ ηαί ζηακδάθςκ παθεπκ, ηαί 

πνμζαμθκ ηκ ημῦ ὄθεςξ, ηαῖξ ζαῖξ παναηθήζεζζ. 

                             ᾨδῇ δ’. Ὁΐ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 
Ἱθανυηδηζ βκχιδξ,, ζοιπαεέζηαημξ πέθςκ Πάηεν ημῖξ πηαίμοζζ, 

ροπήκ ιμο ηήκ ἀεθίακ, ἐη αυενμο ηκ πηαζζιάηςκ, πνυξ ιεηάκμζακ 

ἕθηοζμκ, ηῆ ζοιπάεεζα ηῆ ζῇ, ’Ἀνζέκζε εευθνμκ. 

Γαονζκηα δμθίςξ, ηαε’ ἡικ εεμθυνε. ηυκ ἀκενςπυθεενμκ, 

ηαηάααθε εὐπαῖξ ζμο, ὅ θφζαξ ηκ δαζιυκςκ, ηά πζηνᾷ ιδπακήιαηα, 

’Ἀνζέκζε ἱενέ, Ὁζίςκ ἤ πνμζεήηδ. 

’κημθκ ημῦ Σςηῆνμξ, πνυξ εενιήκ ἐνβαζίακ ἡιᾶξ δζέβεζνμκ, ηῆ 

ζή ἐπζζηαζίᾳ, ’Ἀνζέκζε παιιάηαν, ημφξ πζζηξ ἀκαηνάγμκηαξ· ὅ 

ηκ Παηένςκ ἡικ, Θευξ εὐθμβδηυξ εἷ. 
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                                       Θενηνθίνλ. 
Ῥζζκ δίδμο ιμζ Κυνδ, ηαί παεχκ πμθοηνυπςκ ηήκ άπμθφηνςζζκ, 

ιεηάκμζακ βκδζίακ, ηαί θχξ ἐκ ηῆ ηανδία, ἶκα πίζηεζ ηναοβάγς ζμο 

παῖνε Πανεέκε Ἀβκῇ, ανμηκ ἤ ζςηδνία. 

                                ᾨδῇ ἡ’. Σόλ βαζηιέα. 
Ἁβίςκ αίμκ, ἔκ ηαῖξ ἐζπάηαζξ ἡιέναζξ, ιζιδζάιεκμξ ’Ἀνζέκζε 

παιιάηαν, αθφγεζξ ημῖξ ζμῖξ δμφθμζξ, ἁβζαζιυκ ηαί πάνζκ. 

Σςηδνζχδδξ, ἤ ζή ἀκηίθδρζξ πέθεζ, δζαζῴγμοζα πμθοεζδκ 

ηζκδφκςκ, ημφξ πζζηξ θςκμῦκηαξ, ηήκ ηθῆζζκ ζμο ηνζζιάηαν. 

’Ἴδε παιιάηαν, ημφξ εὐθααξ πνμζεθευκηαξ, ηῆ ἀβία ζμο ηαί 

πακεοχδεζ Κάνα, ηαί πανάζπμο πᾶζζ, ηήκ παηνζηήκ ζμο πάνζκ. 

                                    Θενηνθίνλ. 

Μῆηεν Κονίμο, Ὑπεναβία Πανεέκε, ἀπμηάεανμκ ηήκ ηαπεζκήκ 

ροπήκ ιμο, πάζδξ ἁιανηίαξ, ημῖξ μἰηηζνιμῖξ ζμο Κυνδ. 

                              ᾨδῇ ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 
Ὅ ιέβαξ ηκ Πανίςκ, ῥφζηδξ ηαί πνμζηάηδξ, ηαφηδκ ηήκ κῆζμκ ζμο 

θφθαηηε πάκημηε, ηῆξ ημτ ἐπενμῦ ἐπδνείαξ Πάηεν ’Ἀνζέκζε. 

Ὑρυεεκ ιή ἐθθείπῃξ, Πάηεν ἐπμπηεφςκ, ηαί ηάξ δεήζεζξ ἀεί 

πνμζδεπυιεκμξ, ηκ εὐθααξ πνμζζυκηςκ ηῆ εεία Κάνα ζμο. 

Ὑπένηενμκ ιε δεῖλμκ, ηῆξ ημφ ανμημηηυκμο, ἐπζαμοθῆξ ηαί ιακίαξ 

’Ἀνζέκζε, ηυκ εὐθααξ ζμζ ηυκ ὕικμκ ημῦημκ ὑθάκακηα. 

                                   Θενηνθίνλ. 
‘Ὑρίζημο Λυβμο Μῆηεν, ’ Ἄπνακηε Πανεέκε, ηῆ ἐπζθάιρεζ ηῆξ ζήξ 

ἀβαευηδημξ, ηυ ἔκ ἐιμῖ δεζκυκ ζηυημξ ιαηνάκ ἀπέθαζμκ. 

Ἄλζμκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεξ, ιαηανίγεζκ Σε ηήκ Θεμηυημκ, ηήκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαί  πακαιχιδημκ ηαί ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡικ. Τήκ 

ηζιζςηένακ ηκ Φενμοαείι ηαί  ἐκδμλμηένακ  ἀζοβηνίηςξ ηκ 

Σεναθείι· ηήκ ἀδζαθευνςξ Θευκ Λυβμκ ηεημῦζακ, ηήκ  ὄκηςξ 

Θεμηυημκ Σέ ιεβαθφκμιεκ. 
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Φαίνμζξ ηῆξ ’Ἠπείνμο εεῖμξ αθαζηυξ, ηαί ηῆξ κήζμο Πάνμο, 

ἀκηζθήπηςν ηαί ἀνςβυξ παίνμζξ Μμγυκηςκ, ’Ἀνζέκζε ηυ ηθέμξ, ηαί 

πάκηςκ ηκ Ὁζίςκ ὅ ἰζμζηάζζμξ. 

Πυεῳ ἠημθμφεδζαξ ηῶ Φνζζηῶ, ἐη παζδυξ εευθνμκ, ἀκεκδυηῳ 

Πάηεν ζπμοδῇ, ηαί ζμθξ έιπνέραξ, εεμθζθεῖ ἀζηήζεζ, ηῆξ πάνζημξ 

ηαιεῖμκ, ὤθεδξ ’Ἀνζέκζε. 

Πθήνδξ ἀκεδείπεδξ εείμο θςηυξ, ἔκ ηῆ κήζς Πάνῳ, ηῆ ἀιέιπηῳ ζμο 

αζμηῇ ὅεεκ ἐδμλάζεδξ, πανίζιαζζκ ἁβίμζξ, ηαί εαοιαζίμζξ πθείζημζξ, 

Πάηεν ’Ἀνζέκζε. 

Τῆ ἱηεηδνίᾳ ζμο ηῆ εενιῇ, ηαηήβαβεξ Πάηεν, μὐνακυεεκ ανμπήκ 

πμθθήκ, ηαί δαζιυκςκ ζιῆκμξ, δίηδκ αμκ θακέκηςκ, δζχηεζξ ηῶ ζ 

θυβῳ, ιαηνάκ ’Ἀνζέκζε. 

Φαίνμζξ ὅ πανέπςκ ὦξ ζοιπαεῇξ, ημῖξ ηάικμοζζ Πάηεν, ηαί κμζμῦζζ 

πμθοεζδχξ, πᾶζακ εεναπείακ, ηαί θφςκ ηυκ πεζικα, ’Ἀνζέκζε 

ηζκδφκςκ, ηαί πενζζηάζεςκ. 

Φεῖνα αμδεείαξ δίδμο ἀεί, Πάηεν ημῖξ αἰημῦζζ, ηήκ ηαπεῖακ ζμο 

ἀνςβήκ, ηαί ἔκ πάζῃ ὤνα, ημΰ αίμο ηαί άκάβηδ, ’Ἀνζέκζε αμήεεζ, 

ἡιῖκ ημῖξ ηέηκμζξ ζμο. 

Πᾶζαζ ηκ Ἀββέθςκ αἵ ζηναηζαί, Πνυδνμιε Κονίμο, Άπμζηυθςκ ἤ 

δςδεηάξ μἵ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηυημο, πμζήζαηε πνεζαείακ, 

εἰξ ηυ ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

Σὸ Σξηζάγηνλ….. 

                θαί ηό Απνιπηίθηνλ. Σόλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Τῆξ ’Ἠπείνμο ηήκ δυλακ ηαί ηῆξ Πάνμο ηυ ηαφπδια, ηῆξ Μμκῆξ ημῦ 

Δάζμοξ πνμζηάηδκ ζε ηζιιεκ, ’Ἀνζέκζε ὦξ ἄββεθμξ βάν ὤθεδξ ἐπί 

βῆξ, ἀζηήζεζ μὐνακίςκ ἀνεηκ δζά ημῦημ ἐδμλάζεδξ πανά Θεμΰ, 

εαοιάηςκ Πάηεν πάνζζζ. Δυλα ηῶ ζέ δμλάζακηζ Φνζζηῶ, δυλα ηῶ ζέ 

εαοιαζηχζακηζ, δυλα ηῶ δςνδζαιέκῳ ζε ἡιῖκ, πνέζαοκ ἀημίιδημκ. 

 

                                    40 Κφνζε εθέδζμκ 
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                             Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 
Πάκηαξ ημφξ πνμζθεφβμκηαξ εενιξ, Πάηεν ηῆ ζεπηῇ ζμο πνεζαεία, 

ηαί πνμζηοκμῦκηαξ πζζηξ, ηήκ ἀβίακ ηάνακ ζμο, ηαί 

εαοιαηυανοημκ, πάζδξ εθίρεςξ θφηνςζαζ, ηαί ζηεκμπςνίαξ, ηαί 

ηκ ημΰ ἀθάζημνμξ, ἐπζαμοθκ παθεπκ, δίδμο δέ εἰνήκδκ ααεεῖακ, 

ῥζζκ ηαί ὑβείακ ηαη’ ἄιθς, ημῖξ ζέ ιαηανίγμοζζκ ’Ἀνζέκζε. 

 

Δέζπμζκα, πνυζδελαζ ηάξ δεήζεζξ ηκ δμφθςκ ζμο, ηαί θφηνςζαζ 

ἡιᾶξ, ἀπυ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαί εθίρεςξ. 

 

Τήκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο εἰξ ζέ ἀκαηίεδιζ, Μήηδν, ημῦ Θεμῦ, θφθαλυκ 

ιε ὑπυ ηήκ ζηέπδκ ζμο. 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

Ἀκήλ. 
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