
[219] 

 

29 Απξηιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΒΑΣΙΛΔΙΟΥ Μεηξνπ. Ὀζηξόγνπ, ἀξρηκ. 

Νηθ. Ἀεξάθε  
 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

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

 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Τνῦ Εαρνπκίνπ ηὸλ πίζθνπνλ ὕκλνηο, ἀλεπθεκήζσκελ πηζηνὶ 

θαηὰ ρξένο, Μνλῆο ηνῦ Ὄζηξνγθ θόζκνλ θαὶ πηζηὸλ θξπθησξόλ. 

Πλεύκαηη θαηαθνζκνύκελνο, ηνὺο πηζηνὺο ὁδεγεῖ Θεῷ, λίθαο 

ρνξεγῶλ αὐηνῖο θαηὰ ηνῦ δηαβόινπ· δηὰ ζαπκάησλ πάληαο ἐιεεῖ, 

πέισλ ηῶλ Σέξβσλ, ηὸ θιένο Βαζίιεηνο. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ 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; Οὐθ 

ἀπνζηῶκελ Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄(50) Χαικόο. 

 

Δἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Βαζιλείῳ Σερβίας 

ἐγκώμιον. Νικοδήμοσ.  

 

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

Βαζίιεηνλ Ὄζηξνγθ ζαπκαηνπξγόλ, ὑκλήζσκελ πάληεο, ὡο 

Πνηκέλα ζενθηιῆ, θεξύηηνληεο πᾶζη ηὰ ζεκεῖα, ἃ θαζ’ ἑθάζηελ πνηεῖ 

ὁ ηξηζόιβηνο. 

 

Ἁγίσλ Παηέξσλ ηὸλ κηκεηήλ, Βαζίιεηνλ Ὄζηξνγθ, 

ἀλπκλήζσκελ εὐιαβῶο, ηὸλ ὑθεγεηὴλ ηῆο εὐζεβείαο, θαὶ πξνζεπρῆο 

λεπηηθῆο ηὸλ δηδάζθαινλ. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_28.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_28.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_28.html
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Σνθίαλ ἐδέρζε παξὰ Παηξόο, Βαζίιεηνο Ὄζηξνγθ, ηνῦ 

θεξύηηεηλ ἐπαθξηβῶο, δνγκάησλ ηὰο ζείαο ἀιεζείαο, θαὶ θαζειεῖλ 

ηὴλ ηῆο πιάλεο δπζζέβεηαλ. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰζρὺο θαὶ πξνπύξγηνλ ηῶλ πηζηῶλ, Σὺ πέιεηο Παξζέλε, θαὶ 

κεζίηξηα πξὸο Θεόλ· δπζώπεη ζσζῆλαη ηνὺο ηηκῶληαο, ηνῦ 

Βαζηιείνπ δσὴλ ηὴλ παλζαύκαζηνλ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Λεηηνπξγῶλ κεηὰ δένπο, ηῷ ζῷ ιαῷ Ἅγηε, δῶξα ηῷ Κπξίῳ 

πξνζάγεηο, ζεξκῶο αἰηνύκελνο, ὅπσο ἐλ βίῳ ζεκλῷ, θαὶ ἀιεζεῖ 

ζεσξίᾳ, ηνῦ Φξηζηνῦ ηεξήζσζη, ζεῖα πξνζηάγκαηα. 

 

θθιεζίαλ ηῶλ Σέξβσλ, θαηαθνζκῶλ Κύξηνο, ηὸλ ηνῦ 

Εαρνπκίνπ Πνηκέλα, ἄθζαξηνλ ἔδεημε, θαὶ ἐλ ζεκείνηο πνιινῖο, ηὴλ 

ἁγηόηεηα ηνύηνπ, ηνῖο πηζηνῖο ἐηξάλσζελ, ὡο παληνδύλακνο. 

 

Ἱθεηεύνκελ πάληεο, ηὸλ θξπθησξὸλ Ἅγηνλ, ηῆο ξδεγνβίλεο 

Πνηκέλα, θαὶ Ὄζηξνγθ θύιαθα, ἵλα πξεζβεύῃ ἀεί, ὑπὲξ ἡκῶλ ηῷ 

Κπξίῳ, ηνῦ ιαβεῖλ ηὴλ ἄθεζηλ, θαὶ κέγα ἔιενο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὦ Παξζέλε Μαξία, ηῶλ κνλαρῶλ θαύρεκα, θαὶ ζεκλῶλ 

κεηέξσλ ὁ θόζκνο, ζσθξόλσλ ἕδξαζκα, ηῇ κεηξηθῇ Σνῦ ζηνξγῇ, 

ηνὺο εὐζεβεῖο πεξηθξνύξεη, Σαῖο ιηηαῖο πξὸο Κύξηνλ, Θενκαθάξηζηε. 

 

Γηάζσζνλ, ηνὺο ὑκλεηάο ζνπ Βαζίιεηε Εαρνπκίνπ, ὅηη πέιεηο 

ἐλ νὐξαλνῖο κεζίηεο πξὸο Κύξηνλ, θαὶ θύιαμνλ Πάηεξ Μνλὴλ ηνῦ 

Ὄζηξνγθ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Τὰ  ἄλσ δεηῶλ. 

Τὰ ἄλσ πνζῶλ, ηῶλ θάησ θαηεθξόλεζαο, θαὶ δήιῳ δσῆο, 

ἀζθήζεσο ππξνύκελνο, ἑαπηὸλ θαζήγληζαο, Εαρνπκίνπ Πξόεδξε 

πάληηκε· ἑλσζεὶο γὰξ ηῷ Ἰεζνῦ, πξεζβεύεηο ἀπαύζησο, ὑπὲξ πάλησλ 

ἡκῶλ. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Σὺ βαζίιεηνλ ἔιαβεο, ἐλ αἰσληόηεηη ὦ Βαζίιεηε, θαὶ ραξὰλ ηὴλ 

ἀλεθιάιεηνλ, θαὶ δσὴλ ηῆο ράξηηνο ηὴλ ἄῤῥεηνλ. 

 

δσξήζσ ηὸ ζῶκά ζνπ, ἐλ Μνλῇ ηνῦ Ὄζηξνγθ ἄθζαξηνλ 

Ἅγηε, ὃ πεγάδεη ηνῖο πξνζηξέρνπζηλ, ἰακάησλ ράξηλ ὑπεξάθζνλνλ. 

 

Ῥηδνηόκνο ζεόζνθνο, ἀλεδείρζεο ὄλησο Ὄζηξνγθ Βαζίιεηε, 

ὡο ἐθηέκλσλ ζείᾳ ράξηηη, ηὰ ηῆο πιάλεο ἄζεα δηδάληα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Βεβαηῶλ ὁ Θεάλζξσπνο, ηῆο νἰθνλνκίαο Αὐηνῦ κπζηήξηνλ, Σὲ 

ἀλέδεημε Μεηξάλαδξε, ἀεηπάξζελνλ Μεηέξα ἄθζνξνλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἴαζαη ἡκῶλ, ηῆο ςπρῆο ηὰ πάζε Ἅγηε, θαὶ ηῶλ ζσκάησλ 

λόζνπο ηὰο ραιεπάο, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, πξὸο Κύξηνλ ηὸλ 

Φηιάλζξσπνλ. 

 

Ἆξνλ ἀθ’ ἡκῶλ, πεηξαζκῶλ λπγκνὺο Βαζίιεηε, θαὶ δηαβόινπ 

πᾶζαλ ἐπηβνπιήλ, θαζηθεηεύσλ, ἀπαύζησο Φξηζηὸλ Κύξηνλ. 

 

Σηήξημνλ θιεηλέ, ξζνδόμσλ ηὰ ζπζηήκαηα, θαὶ Εαρνπκίνπ 

πνίκλελ ηὴλ ἱεξάλ, ἀπὸ θηλδύλσλ, πεξίζῳδε ηῇ ζῇ ράξηηη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἔζσζαο ἡκᾶο, Παλαγία ηῇ θπήζεη Σνπ, ἐθ ηῶλ παγίδσλ 

πιάλνπ ηῶλ θνβεξῶλ, θαὶ ἐθ πηθξίαο, ζαλάηνπ θαὶ ηῆο θνιάζεσο. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Γῆλ ἔῤῥαλαο, ὀρεηνῖο δαθξύσλ ζνπ, ἐλ ἀγξύπλνηο ἱθεζίαηο 

ζεόθξνλ· ὅηη Φξηζηνῦ, ἐπεπόζεηο ηὴλ ράξηλ, θαὶ ζσηεξίαλ ιανῦ ζνπ 

Βαζίιεηε, θαὶ πάλησλ ηῶλ ἐλ ζπκθνξαῖο, ὦ παλέλδνμε ζείαλ 

ἀληίιεςηλ. 

 

Καηήζρπλαο, Παπηθῶλ θξπάγκαηα, θαὶ ἀζέσλ δπζζεβῶλ 

ἐπηζέζεηο· ὅηη ἐλ ζνί, θαηεζθήλσζελ ὄλησο, ηνῦ Παξαθιήηνπ ἡ ράξηο 

Βαζίιεηε, θαὶ ἔζσζαο ιαὸλ Θενῦ, ἐθ ηῆο πιάλεο θαὶ πάζεο 

αἱξέζεσο 
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Ὡξάτζκα, Εαρνπκίνπ πέθελαο, θαὶ Μνλῆο ζνπ ὦ Βαζίιεηε 

Ὄζηξνγθ, ὅηη ιακπξῶο, ἐλεδύζε ζὸλ ζθῆλνο, ηῆο ἀθζαξζίαο ηὴλ 

δόμαλ θαὶ γέγνλε, θξνπλὸο ζαπκάησλ ἀιεζῶο, ηνῖο πξνζηξέρνπζη 

Πάηεξ ἐθ πίζηεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μεζόηνηρνλ, ἁκαξηίαο πέπησθελ, Θενηόθε ηῇ ζαξθώζεη ηνῦ 

Λόγνπ· ὅηη Θεόο, ἐλ βξνηνῖο ἐπεθάλε, θαὶ ηῷ Σηαπξῷ ηνῖο 

ἀλζξώπνηο δεδώξεηαη, ηὴλ ιύηξσζηλ ἐθ ηῶλ παζῶλ, θαὶ εἰξήλεο 

ςπρῆο ἀλαθαίξεηνλ. 

 

Γηάζσζνλ, ηνὺο ὑκλεηάο ζνπ Βαζίιεηε Εαρνπκίνπ, ὅηη πέιεηο 

ἐλ νὐξαλνῖο κεζίηεο πξὸο Κύξηνλ, θαὶ θύιαμνλ Πάηεξ Μνλὴλ ηνῦ 

Ὄζηξνγθ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Εαρνπκίνπ πξνζηάηα Βαζίιεηε ἔλδνμε, ἐλ ἀζθήζεη ζπληόλῳ 

Φξηζηῷ ἠθνινύζεζαο, βηαζηῶλ ηὸλ βίνλ πνζῶλ βηῶζαη ἀθξηβῶο· δηὸ 

ἔιαβεο ὡο ἀκνηβήλ, ηῆο παῤῥεζίαο ηὴλ ηηκήλ, θαὶ ζαπκάησλ ηὴλ 

δύλακηλ· πξέζβεπε ζενθόξε, ιπζῆλαη ηνὺο ζὲ ηηκῶληαο, ἐθ 

δπλαζηείαο ηῶλ παζῶλ, θαὶ δεζκῶλ ηνῦ πνιεκήηνξνο. 

 

Πξνθείκελνλ. Τὸ ζηόμα μοσ λαλήζει ζοθίαν καὶ ἡ μελέηη ηῆς 

καρδίας μοσ ζύνεζιν. 

Ση. Οἱ Ἱερεῖς Σοσ Κύριε ἐνδύζονηαι δικαιοζύνην καὶ οἱ Ὅζιοί 

Σοσ ἀγαλλιάζονηαι. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ Ι-9). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο πξὸο ηνὺο ἐιειπζόηαο πξὸο Αὐηὸλ Ἰνπδαίνπο· 

ἀκὴλ ἀκὴλ ιέγσ ὑκῖλ, ὁ κὴ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηῆο ζύξαο εἰο ηὴλ 

αὐιὴλ ηῶλ πξνβάησλ, ἀιιὰ ἀλαβαίλσλ ἀιιαρόζελ, ἐθεῖλνο θιέπηεο 

ἐζηὶ θαὶ ιεζηήο, ὁ δὲ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηῆο ζύξαο, πνηκήλ ἐζηη ηῶλ 

πξνβάησλ. Τνύηῳ ὁ ζπξσξὸο ἀλνίγεη θαὶ ηὰ πξόβαηα ηῆο θσλῆο 

αὐηνῦ ἀθνύεη θαὶ ηὰ ἴδηα πξόβαηα θαιεῖ θαη᾿ ὄλνκα θαὶ ἐμάγεη αὐηά. 

Καὶ ὅηαλ ηὰ ἴδηα πξόβαηα ἐθβάιῃ, ἔκπξνζζελ αὐηῶλ πνξεύεηαη θαὶ 
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ηὰ πξόβαηα αὐηῷ ἀθνινπζεῖ, ὅηη νἴδαζη ηὴλ θσλὴλ αὐηνῦ· ἀιινηξίῳ 

δὲ νὐ κὴ ἀθνινπζήζσζηλ, ἀιιὰ θεύμνληαη ἀπ᾿ αὐηνῦ, ὅηη νὐθ νἵδαζη 

ηῶλ ἀιινηξίσλ ηὴλ θσλήλ. Ταύηελ ηὴλ παξνηκίαλ εἶπελ αὐηνῖο ὁ 

Ἰεζνῦο, ἐθεῖλνη δὲ νὐθ ἔγλσζαλ ηίλα ἧλ ἃ ἐιάιεη αὐηνῖο. Δἶπελ νὖλ 

πάιηλ αὐηνῖο ὁ Ἰεζνῦο· ἀκὴλ ἀκὴλ ιέγσ ὑκῖλ, ὅηη ἐγώ εἰκη ἡ ζύξα 

ηῶλ πξνβάησλ. Πάληεο ὅζνη ἦιζνλ πξὸ ἐκνῦ, θιέπηαη εἰζὶ θαί 

ιεζηαί, ἀιι᾿ νὐθ ἤθνπζαλ αὐηῶλ ηὰ πξόβαηα. γώ εἰκη ἡ ζύξα· δη’ 

ἐκνῦ ἐάλ ηηο εἰζέιζῃ, ζσζήζεηαη, θαὶ εἰζειεύζεηαη θαὶ ἐμειεύζεηαη, 

θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη. 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

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

με, ὁ Θεός... 

Γεῦηε ηὸλ Βαζίιεηνλ, ηνῦ Εαρνπκίνπ Πνηκέλα, ἐλ ᾠδαῖο 

ὑκλήζσκελ, θηιεόξησλ ζύζηεκα θαὶ ηηκήζσκελ· δσξεὰλ ἔιαβε, 

δσξεὰλ πξνρέεη, ηνῖο πξνζηξέρνπζηλ ἐθ πίζηεσο, αὐηνῦ ηῇ ιάξλαθη, 

εὐαγγειηθῶο ηὰ ἰάκαηα, ζεκείνηο ηε θαὶ ζαύκαζη, ηὸλ Φξηζηὸλ 

θεξύηησλ ὡο Κύξηνλ· ὅζελ εὐραξίζησο, βνήζσκελ αὐηῷ 

ραξκνληθῶο· ραῖξε Σεξβίαο ηὸ θαύρεκα, πηζηῶλ ηε ηὸ ζηήξηγκα. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἱθεηεύεη ζε πόζῳ, ὦ Βαζίιεηε Ὄζηξνγθ ξδεγνβίλεο ιαόο· 

δεήζεηη Κπξίνπ, ὑπὲξ ηῶλ ζὲ ηηκώλησλ, θαὶ βνώλησλ ἐθ πίζηεσο· ὁ 

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Οὐξαλῶλ αἱ δπλάκεηο, θαὶ ρνξνὶ ηῶλ Ἁγίσλ ζπλενξηάδνπζηλ, 

ὁξῶληεο ἐλ Ἁγίνηο, Βαζίιεηνλ ηνῦ Ὄζηξνγθ, ἀζηγήησο δὲ 

ςάιινπζηλ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Νεπηηθῶλ δσξεκάησλ, θαὶ ζαπκάησλ ηὴλ ράξηλ ὁ Ἱεξάξρεο 

ιαβώλ, ηὴλ πίζηηλ ξζνδόμσλ, ἐδίδαμε παλζόθσο, ηνῖο πηζηῶο Θεῷ 

κέιπνπζηλ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νπζηαγκνῦ ηῆο θαξδίαο, ἐιεπζέξσζνλ πάληαο Θενθπῆηνξ 

ἁγλή, θαὶ πύιελ κεηαλνίαο, ὑπάλνημνλ Παξζέλε, ηνῖο βνῶζη πξὸο 

Κύξηνλ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 
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ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἰρλειαηνῦληεο, ηνῦ Βαζηιείνπ πνξείαλ, κηκεζώκεζα ηνύηνπ 

ηὸλ βίνλ, ηὸλ Φξηζηὸλ ὑκλνῦληεο, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Καηαληθήζαο, ηῶλ Παπηθῶλ ηὰο αἱξέζεηο, ὁ Βαζίιεηνο πάληαο 

πξνηξέπεη· ηὸλ Θεὸλ ὑκλεῖηε, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

κνινγνῦκελ, Τξηαδηθὴλ Μνλαξρίαλ, θαὶ ὁκνῦ Βαζηιείῳ 

ὑκλνῦκελ, θαὶ δνμνινγνῦκελ, Αὐηὴλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γεδνμαζκέλε, ἐθ γεγελῶλ ἡ Παξζέλνο, δεπηεξεῖα Τξηάδνο 

θαηέρεη, Ἧο ηὴλ ζείαλ δόμαλ, ὑκλεῖ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἡ ράξηο ηῆο ζνξνῦ ζνπ, Βαζίιεηε ζώδεη, ἐμ ἐπεξείαο 

δαηκόλσλ θαὶ λόζσλ δεηλῶλ, ηνὺο πξνζηόληαο ζνη πίζηεη, Πάηεξ 

παλέλδνμε. 

 

Μεηάδνο κνη ηὸλ δῆινλ, ηῆο ὁκνινγίαο, θαὶ βηνηῆο ἐλαξέηνπ 

πξὸο δόμαλ Θενῦ, ζαῖο ἱθεζίαηο πξὸο Λόγνλ, Ὄζηξνγθ Βαζίιεηε. 

 

κόηξνπνλ ζίσλ, ζὲ ὁκνινγῦκελ, θαὶ ἀζθεηῶλ ζπλνδίηελ 

Φξηζηνῦ κηκεηήλ, ηνῦ Εαρνπκίνπ πξνζηάηα, θιεηλὲ Βαζίιεηε. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑκλνῦληεο ηὸλ Υἱόλ Σνπ, Σὲ ὁκνινγνῦκελ, ὡο Παλαγίαλ 

Μεηέξα Φξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ, θαὶ ξζνδόμσλ πξνζηάηηλ, θαὶ 

θαηαθύγηνλ. 

 

 

 

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. 
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Τὸλ ξδεγνβίλεο ζεῖνλ θξνπξόλ, θαὶ Σέξβσλ ηὸ θιένο, 

εὐθεκήζσκελ εὐιαβῶο, Βαζίιεηνλ Ὄζηξνγθ, Πνηκέλα Εαρνπκίνπ, 

πηζηῶλ κέγαλ πξνζηάηελ, θαὶ ἀληηιήπηνξα. 

 

Ἀζθεηὴλ Πνηκέλα ζαπκαηνπξγόλ, ηὸλ ηνῦ Εαρνπκίνπ, 

θξπθησξόλ ηε θαὶ ἀξσγόλ, Βαζίιεηνλ Ὄζηξνγθ, ὑκλήζσκελ 

ἐκθξόλσο, ηῆο ράξηηνο δνρεῖνλ, ζεκείσλ πξόμελνλ. 

 

Γεῦηε εὐθεκήζσκελ νἱ πηζηνί, Βαζίιεηνλ Ὄζηξνγθ, ηὸλ 

Πνηκέλα ηὸλ ἀιεζῆ, ηῆο πίζηεσο ζηῦινλ, ἀζθήζεσο ηὸλ πύξγνλ, 

δσῆο ηῆο ζεαξέζηνπ, ηὸ ἀθξνζίληνλ. 

 

Πάληαο ηνὺο ηηκῶληάο ζε εὐζεβῶο, Βαζίιεηε ζθέπε, ἐθ 

θηλδύλσλ θαὶ πεηξαζκῶλ, θαὶ πάζεο παγίδνο, θαὶ κίζνπο 

βξνηνθηόλνπ, ὡο ἔρσλ παῤῥεζίαλ, πξὸο ηὸλ Θεάλζξσπνλ. 

 

Καξδίαλ θαζάξαο θαὶ ηὴλ ςπρήλ, ζεόπηεο ἐγέλνπ, θαὶ 

ἀῤῥήησλ κπζηαγσγόο, ἐλ πξάμεη βηώζαο, Φξηζηνῦ ηὴλ Βαζηιείαλ, 

Βαζίιεηε ηνῦ Ὄζηξνγθ, ηῶλ Σέξβσλ θαύρεκα. 

 

Φαίξεη ἡ ηνῦ Ὄζηξνγθ ζεπηὴ Μνλή, Βαζίιεηε Πάηεξ, ὡο 

θαηέρνπζα ζεζαπξόλ, ζνξνῦ ζνπ ἀθζόξνπ, πεγῆο ζείσλ ζαπκάησλ, 

θαὶ θξήλεο ἰακάησλ, ηνῖο πξνζηνῦζί ζε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

 

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

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, 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.  
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Καί λῦλ. Θενηνθίνλ.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. 

Γεῦηε, θηιαγίσλ νἱ ρνξνί, ηὸλ ξδεγνβίλεο πξνζηάηελ, Μνλῆο 

ηνῦ Ὄζηξνγθ θξνπξόλ, ᾄζκαζη ηηκήζσκελ, θιεηλὸλ Βαζίιεηνλ· ηὸλ 

Φξηζηὸλ γὰξ ἠγάπεζελ, ἐλ ἔξγῳ θαὶ ιόγῳ, πᾶζαλ δὲ θαηέιηπε, 

ζαξθὸο ηὴλ πξόλνηαλ· ὅζελ, θνζκεζεὶο ἀθζαξζίᾳ, πᾶζη ηνῖο 

πξνζηξέρνπζη πίζηεη, δίδσζη ηὴλ ράξηλ ηῶλ ἰάζεσλ. 

 

Γέζπνηλα 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 ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

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

 

  


