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21 Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ 

ηνῦ ηλαΐηνπ  
 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

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

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

Ὡο ἡζπρίαο θαὶ ἀζθήζεσο ιύρλνο, θαὶ πξνζεπρῆο ηῆο λνεξᾶο 

ὄλησο νἶθνο, ηῶλ δενκέλσλ πάληα ηὰ αἰηήκαηα, Ὅζηε λῦλ πιήξσζνλ, θαὶ 

λῦλ ἴζπλε ηνύηνπο, πξὸο ηὴλ ἐπνπξάληνλ, βηνηήλ ηε θαὶ ηξίβνλ· ἵλα 

ηηκῶκελ πάληνηε ἐζέ, ζεῖε Γξεγόξηε ὦ Σηλαΐηα. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε…. 
 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 
 

Εἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Εὐτῆς Ἀθληταί, πιστοὺς σκέπετε 

πάντας.   

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

Ἐδώξεζαο Πάηεξ ηὴλ ζεαπηνῦ, θαξδίαλ ἐθζύκσο, ηῷ Κπξίῳ θαῖ 

Λπηξσηῇ, δηό ζε ἡγίαζε παξέρσλ, ηνῖο αἰηνπκέλνηο ζνπ πάληα αἰηήκαηα. 

 

Ὑκλνῦκέλ ζε Πάηεξ παλεπιαβῶο, Γξεγόξηε ζεῖε, ηνῦ Σηλαίνπ ηῶλ 

κνλαζηῶλ, ηὸ ἄλζνο ηὸ ζεῖνλ θαὶ ηῆο Κξήηεο, ηὸλ ἐθιεθηὸλ ἀζθεηὴλ θαὶ 

ἀγιάτζκα. 

 

Φαξίησλ ηνῦ Πλεύκαηνο ἐκπιεζζείο, ἐμέιακςαο Πάηεξ θαὶ 

θαηεύγαζαο κνλαζηῶλ, ρνξείαο ηαῖο ζείαηο δηδαραῖο ζνπ, νἱ ζὲ ηηκῶζηλ 

ἀμίσο Γξεγόξηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡιίνπ ηῆο δόμεο ἀλαηνιή, ὑπάξρνπζα Κόξε, ζθνηηζζεῖζάλ κνπ 

ηὴλ ςπρήλ, παζῶλ ἀηηκίαο ἀκαπξώζεη, ηῇ κεηξηθῇ Σνπ πξνλνίᾳ 

θαηαύγαζνλ. 
 

 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Σθεπαζζεὶο ἐλ ηῇ ζθέπῃ ηῆο ζετθῆο ράξηηνο, πάληαο ηνὺο ζνξύβνπο 

ηνῦ θόζκνπ ζνθῶο ἐμέθιηλαο, θαὶ ἐπεδήηεζαο, ὅιῃ ςπρῇ θαὶ θαξδίᾳ, ηὸλ 

Φξηζηὸλ παλέλδνμε, ζεῖε Γξεγόξηε. 
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Ἀξεηῆο ἐπειάβνπ ἀζθεηηθῶο ἔλδνμε, θαὶ ηὰο πξὸο Θεὸλ ἀλαβάζεηο 

ζὺ ἐκειέηεζαο, ἐλ ηῇ θαξδίᾳ ηῇ ζῇ, θαζεγεηὴλ δὲ πξὸο ηνῦην, ἀιεζῶο 

θηεζάκελνο, ζεῖνλ Ἀξζέληνλ. 

 

Θαιαηηεύζαο ὦ Πάηεξ πξὸο ηνὺο Καινὺο ἔθζαζαο, ηῆο 

κεγαινλήζνπ Ληκέλαο, Κξήηεο Γξεγόξηε, ἔλζα ἐζθήλσζαο, ἐλ ηνῖο 

ζπειαίνηο ηῆο Ῥάμνπ, ἐλ νἷο θαὶ ὑπήληεζαο, ζεῖνλ Ἀξζέληνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λπηξσηὴλ ηῶλ ἀλζξώπσλ Μῆηεξ Θενῦ ηέηνθαο, θαὶ ηὴλ ζσηεξίαλ 

παξέρεηο πᾶζη ηνῖο θξάδνπζη, πάληνηε Δέζπνηλα, εἰιηθξηλῶο ἐθ θαξδίαο· 

ραῖξε πάλησλ Ἄλαζζα, Ἀεηκαθάξηζηε. 
 

Παξάζηεζη, ηνῖο ζνῖο ἱθέηαηο Γξεγόξηε ζενθόξε, ζπκπξεζβεπηήλ 

ζνπ ιαβὼλ ηὸλ ζεῖνλ Γεξάζηκνλ· θαὶ ῥῦζαη αὐηνὺο θαθῶλ θαὶ θηλδύλσλ. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

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

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Ἐδείρζεο Θενῦ, ζὺ ζθεῦνο ἐθιεθηόηαηνλ, πνιιὰο δσξεὰο θαὶ 

ράξηηαο δεμάκελνο, Πάηεξ Γξεγόξηε· δηὸ ζιίςεσλ ἔλδνμε ιύηξσζαη θαὶ 

πεηξαζκῶλ, δεηλῶλ θαὶ ζπκθνξῶλ ἱθέηαο ηνὺο ζνὺο ἀεὶ δηάζῳδε. 
 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἡζπρίαο δηδάζθαινλ, θαὶ ηῶλ κνλαδόλησλ ἄγξππλνλ ἔθνξνλ, ζὲ 

γηλώζθνκελ Γξεγόξηε, θαὶ γεξαίξνκέλ ζε ἱεξώηαηε. 

 

Τειαπγῶο ζὺ ἐμήζηξαςαο, θαὶ ηὴλ νἰθνπκέλελ πᾶζαλ ἐθώηηζαο, 

δηδαραῖο ηαῖο ζαῖο καθάξηε, ἀζθεηὰο εὐθξάλαο ηε ζνῖο δόγκαζη. 

 

Ἀλαβαίλεηλ πξνέηξεπεο, εἰο ηὴλ ἀξεηῶλ ὑςίζηελ ἀθξώξεηαλ, ηνὺο 

πξνζηξέρνληαο Γξεγόξηε, θαὶ ἀθξνσκέλνπο ηῶλ ῥεκάησλ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἱεξνῖο κειῳδήκαζη, ηὰ Σὰ κεγαιεῖα ὑκλνῦκελ πάληνηε, θαὶ 

δνμάδνκελ ηὸλ ηόθνλ Σνπ, Σὲ ὁκνινγνῦληεο Θενκήηνξα. 
 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Παῦζνλ πεηξαζκῶλ, ραιεπώηαηνλ θιπδώληνλ, θαὶ ηὴλ εἰξήλελ ηνῦ 

Θενῦ ἡκῖλ δόο, ὥζηε βαδίδεηλ Αὐηνῦ ηξίβνλ ηὴλ ζσηήξηνλ. 
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Ἵιεσλ ἡκῖλ, ηὸλ Σσηῆξα ζὺ ἀπέξγαζαη, ηαῖο ζαῖο ιηηαῖο ηαῖο 

εὐπξνζδέθηνηο ζνθέ, θαὶ ηῶλ πηαηζκάησλ ηὴλ ζπγρώξεζηλ ἐμαίηεζαη. 

 

Σηήξημνλ πηζηῶλ, δηαλνίαο εἰο ηὸ ζέιεκα, θαὶ εἰο ηὴλ πέηξαλ Θενῦ 

ηῶλ ἐληνιῶλ, ἵλα θαξπνὺο ηῆο ἀξεηῆο νὗηνη θνκίζσληαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τάμεηο νὐξαλῶλ, Ἐθθιεζίαο ηε ζπζηήκαηα, Σὴλ αἰλνῦζηλ ἀμίσο 

Ἄρξαληε, ηηκὴλ θαὶ δόμαλ, ηὴλ πάληα λνῦλ ὑπεξβαίλνπζαλ. 
 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

ιόθιεξνλ, ηὴλ ζὴλ ἔθεζηλ Πάηεξ, ηῷ Κπξίῳ θαὶ Θεῷ ζνπ 

ἀλέζνπ· δηὸ ραξᾶο, ἡ ςπρή ζνπ ἐπιήζζε, θαὶ ζῇ θαξδίᾳ ηὸ θῶο 

ἐλαπήζηξαςε, ηῆο ράξηηνο ηῆο ζετθῆο, θαὶ θσζηῆξα ἐλ θόζκῳ ἀλέδεημε. 

 

Ὑπήληεζαο, ἐλ ζπειαίῳ ηῆο Ῥάμνπ, ηὸλ Ἀξζέληνλ ἀρζεὶο λεύζεη 

ζείᾳ, θαὶ ζὲ ἐκύεζελ Ὅζηε Πάηεξ, εἰο λνεξᾶο πξνζεπρῆο ηὰ κπζηήξηα· 

δηὸ Γξεγόξηε θιεηλέ, θαὶ ἡκᾶο ηῷ ζῷ θέγγεη θαηαύγαζνλ. 

 

Σηεξίδσλ, κὴ ἐιιίπῃο Γξεγόξηε, ηὰο θαξδίαο ηῶλ πηζηῶο ζνη 

βνώλησλ, νὐθ ἐθ θζνξᾶο, θαὶ δεηλῶλ θαὶ θηλδύλσλ, θαὶ ζπκθνξῶλ ζεῖε 

Πάηεξ ἀπάιιαμνλ, ηὸλ Κύξηνλ ἐθδπζσπῶλ, Ὃλ ἐλ βίῳ ζνπ ὄλησο 

ἠγάπεζαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σὺ ζθέδαζνλ, ηῶλ παζῶλ κνπ θιύδσλα, θαὶ εἰξήλελ Σνπ παξάζρνπ 

κνη Κόξε, ηῶλ πεηξαζκῶλ, ἐπηζέζεσο ῥῦζαη, θαὶ θαθνπξγίαο δαηκόλσλ 

κε ιύηξσζαη, Σνῦ δένκαη Μῆηεξ Θενῦ, πξὶλ εἰο ηέινο ἀπόισκαη ζῶζόλ 

κε. 
 

Παξάζηεζη, ηνῖο ζνῖο ἱθέηαηο Γξεγόξηε ζενθόξε, ζπκπξεζβεπηήλ 

ζνπ ιαβὼλ ηὸλ ζεῖνλ Γεξάζηκνλ· θαὶ ῥῦζαη αὐηνὺο θαθῶλ θαὶ θηλδύλσλ. 

 

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

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 
 

 

 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Σὲ ἐλ Σηλαίῳ ηὸ πξῶηνλ κνλάζαληα, θαὶ ἐλ Ἁγίσλ ηῇ Φάξαγγη 

θζάζαληα, εὐρῆο λνεξᾶο ἔλζα ηξόπνπο ὁζίσο κεκάζεθαο, πάληεο 

δνμάδνκελ, ζεηόηαηε Πάηεξ Γξεγόξηε. 
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Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κσρίοσ, ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίοσ Αὐτοῦ. 

Ση. Θασμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 

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

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πάληα κνη παξεδόζε ὑπὸ 

ηνῦ Παηξόο κνπ· θαὶ νὐδεὶο ἐπηγηλώζθεη ηὸλ Υἱὸλ εἰ κὴ ὁ Παηήξ· νὐδὲ 

ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλώζθεη εἰ κὴ ὁ Υἱὸο θαὶ ᾧ ἐὰλ βνύιεηαη ὁ Υἱὸο 

ἀπνθαιύςαη. Δεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ θνπηῶληεο θαὶ πεθνξηηζκέλνη, 

θἀγὼ ἀλαπαύζσ ὑκᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγόλ κνπ ἐθ’ ὑκᾶο θαὶ κάζεηε ἀπ’ 

ἐκνῦ, ὅηη πξᾷόο εἰκη θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ θαὶ εὑξήζεηε ἀλάπαπζηλ ηαῖο 

ςπραῖο ὑκῶλ· ὁ γὰξ δπγόο κνπ ρξεζηὸο θαὶ ηὸ θνξηίνλ κνπ ἐιαθξόλ 

ἐζηηλ.  

Δόμα. Σαῖο ηνῦ νῦ Ὁζίνπ...Καὶ λῦλ. Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέησόν με, ὁ 

Θεός... 

Ἔθαλαο ὡο ἥιηνο, ἐθ ηῆο Ἑώαο πακκάθαξ, θαὶ εἰο Κξήηελ 

ἔθζαζαο, ἔλζα λνεξᾶο εὐρῆο ράξηλ εἴιεθαο· κνλαζηαῖο Ὅζηε, εἶηα 

ἐμεγήζσ, ηνῖο ἐλ Ἄζῳ δηαηξίβνπζη, λήθεηλ θαὶ εὔρεζζαη, πάληνηε 

ἀγξύπλσο πξὸο Κύξηνλ, δηδάζθαινο ἐληεῦζελ ζύ, πάλησλ ξζνδόμσλ 

ἐγλώξηζαη· ὅζελ ζε ὑκλνῦκελ, Γξεγόξηε ὡο θίινλ ηνῦ Φξηζξνῦ, ζὺλ 

Γεξαζίκῳ ζεόθξνλη, ἀζθεηῶλ ἀθξέκνλεο. 
 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Καζαξᾶο εὐσδίαο, ηῆο Φξηζηνῦ ζεσξίαο ὑκεῖο ἐπιήζζεηε, 

ζεηόηαηνη Παηέξεο, πξὸο ὕςνο ἀπαζείαο, ἀλαρζέληεο ηὸ πξόηεξνλ· δηὸ 

ηηκῶκελ ὑκᾶο, ηῆο ἐθινγῆο ηὰ ζθεύε. 

 

Ἐλ εὐρῇ θαὶ ἀζθήζεη, ηὰο ςπρὰο ἡγηάζζεηε θαὶ εὐγάζζεηε, 

Γξεγόξηε πακκάθαξ, Γεξάζηκέ ηε ζεῖε, ηῷ Κπξίῳ θξαπγάδνληεο· ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Πεξηιάκπεζζε ὄλησο, ηαῖο ἀθηῖζη ηῆο ζείαο Παηέξεο ράξηηνο, θαὶ 

ιάκπεηε θῶο ζεῖνλ, ςπρὰο θσηαγσγνῦληεο, θαὶ ηὸ ζθόηνο δηώθνληεο, ηῶλ 

ἐμαηηνύλησλ ὑκῶλ, ηὴλ ἄκαρνλ πξεζβείαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἐπαμίσο Παξζέλε, ὡο αἰηίαλ ὑκλνῦκελ ζεκλνπξεπέζηαηα, ἡκῶλ 

ηῆο ζσηεξίαο, ηὴλ ηέμαζαλ ἀῤῥήησο, ηὸλ Σσηῆξα θαὶ Κύξηνλ, ηὸλ ζὺλ 

Παηξὶ αἰλεηόλ, θαὶ Πλεύκαηη Ἁγίῳ. 
 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Τῶλ ἀζθνπκέλσλ, ἐπηζθνπεῖηε ρνξείαο, θαὶ θξνπξεῖηε πάληνηε 

Παηέξεο ζεῖνη, ὁδεγνῦληεο ηαύηαο, εἰο ὕςε ζεσξίαο. 
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Ἔρνηκελ πάληεο, νἱ ἐλ ηῷ θόζκῳ νἰθνῦληεο, ηὴλ ἀληίιεςηλ ἡκῶλ 

θαὶ πξνζηαζίαλ, ὡο ἐλ ηνῖο θηλδύλνηο, θαὶ ζιίςεζη βηνῦληεο. 

 

Πάληνηε ζθέπε, ζῇ παηξηθῇ πξνκεζείᾳ, κνλαζηὰο θαὶ ἀζθεηὰο 

ηνὺο ἐλ Ῥάμῳ, ζὺλ ηῷ Ἀξζελίῳ, Γξεγόξηε ηξηζκάθαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀπειπηζκέλσλ, ηὴλ κόλελ ὄλησο ἐιπίδα, δπζσπνῦκέλ Σε πίζηεη 

ἁγλὴ Παξζέλε, πξόθζαζνλ θαὶ ζῶζνλ, ἡκᾶο ἐθ πάζεο βιάβεο. 
 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ναὸο ἡγηαζκέλνο, ζὺ Πάηεξ ἐδείρζεο, ὡο πξνζεπρῆο λνεξᾶο 

ἐλδηαίηεκα, ἀιιὰ θαὶ ηαύηεο Γξεγόξηε ὡο δηδάζθαινο. 

 

Τξαλῶο ζὲ ἀλπκλνῦκελ, θαὶ ἐθδπζσπνῦκελ, κὴ ἐπηιάζε 

πξεζβεύσλ πξὸο Κύξηνλ, ὑπὲξ ἡκῶλ ηῶλ πελήησλ ζεῖε Γξεγόξηε. 

 

Ἁγίσλ θαὶ ζίσλ, ζπλεξηζκεκέλνο, ρνξνζηαζίαηο Γξεγόξηε 

ἔλδνμε, ηὴλ Παλαγίαλ Τξηάδα ἡκῖλ ἱιέσζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σεκλύλνληαη Παξζέλε, ηῶλ ἀλζξώπσλ γέλνο, θαὶ ηῶλ Ἀγγέισλ ἐλ 

Σνὶ ἅπαλ ζύζηεκα, θαὶ Σὲ ηηκῶζηλ ἐλ ὕκλνηο θαὶ κεγαιύλνπζη. 
 

 

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. 

 

Φαίξνηο γόλε ζεῖε Κιαδνκελῶλ, ὁ ἐλ ηῷ Σηλαίῳ, ζρῆκα ζεῖνλ 

πεξηβιεζείο· ραίξνηο ὁ ἀζθήζεη, θαὶ ἀξεηῇ θνζκήζαο, ηὴλ ζὴλ ςπρὴλ 

πξεπόλησο, Πάηεξ Γξεγόξηε. 

Ἔπιεπζαο εἰο Κξήηελ κεηὰ ηνῦ ζνῦ, καζεηνῦ ὦ Πάηεξ, Γεξαζίκνπ 

ηνῦ Εὐβνῶο· ἔλζα ἐλ Ἁγίσλ, ηῇ Φάξαγγη εὐιίζζεο, ἀζθήζεη θαὶ λεζηείᾳ, 

ἀγσληδόκελνο. 

 

Ἐγέλνπ ἐληεῦζελ ὑθεγεηήο, εὐρῆο λνεξάο ηε, ἰζπλνύζεο πξὸο ζεῖνλ 

θῶο, πᾶζη ηνῖο ἐλ Ἄζῳ, κνλάδνπζη ζεόθξνλ, Γξεγόξηε· δηό ζε, ὕκλνηο 

γεξαίξνκελ. 
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Φύιαηηε ὦ Πάηεξ ηαῖο ζαῖο ιηηαῖο, πάληαο ξζνδόμνπο, θαὶ 

κνλάδνληαο εὐζεβῶο, ἐλ Σηλαίῳ ὄξεη, θαὶ Κξήηῃ θαὶ ἐλ Ἄζῳ, Γξεγόξηε 

ηξηζκάθαξ, Παηέξσλ θαύρεκα. 

 

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΄. 

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

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

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Δόμα.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 Φξηζηηαλῶλ. 
 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 
 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Φξνύξεη, θαὶ ζπληήξεη ἀζηλεῖο, πάληαο ηνὺο ηῇ ζθέπῃ ζνπ Πάηεξ, 

ἀεὶ πξνζηξέρνληαο, πίζηηλ ηε ξζόδνμνλ θξάηπλνλ ἔλδνμε, θαὶ παληνίαο 

πιαλήζεσο, Γξεγόξηε ῥύνπ, πάληνηε ηνὺο πόζῳ ηε, θαὶ πίζηεη κέιπνληαο· 

ραίξνηο, ὁ εὐρὴλ ἐθδηδάμαο, λνεξὰλ θαὶ ηάμεηο εὐθξάλαο, πάζαο ἀζθεηῶλ 

ηνῖο ζείνηο ιόγνηο ζνπ. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη… Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ…   

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
 


