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20 Ινπλίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ηνῦ Καβάζηια, κ. Γεξαζίκνπ  
 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

 

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

Δἶηα ηά Τξνπάξηα. 

 

Ἦρνο δ´. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τῆο αἰσλίνπ κεηαζρὼλ εὐθξνζύλεο, ὑπὲξ ἡκῶλ δηὰ παληὸο 

ἐθδπζώπεη, ηῶλ ζὲ ηηκώλησλ Ὅζηε Νηθόιαε, ὅπσο ιπηξσζείεκελ, 

πεηξαζκῶλ θαὶ θηλδύλσλ, θαὶ πὰζεο ζηελώζεσο, θαὶ δεηλῶλ 

ζπκπησκάησλ, θαὶ πιεξσζῶκελ ζείνπ θσηηζκνῦ, νἱ ηῇ ζεξκῇ ζνπ, 

πξεζβείᾳ πξνζηξέρνληεο. 

Γόμα. Τὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκελ πόηε Θενηόθε…  

 

Ὁ Ν´ (50) Χαικόο. 

  

 Καλὼλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Νίκην Νικόλαε ἡμῖν δίδος. 

Γεπαζίμος. 

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

Νακάησλ πιεξνύκελνο ζετθῶλ, ηαῖο ζαῖο ἱθεζίαηο, ἡκῖλ 

ὄκβξεζνλ λνεηῶο, ζηαγόλαο ηῆο ζείαο εὐζπιαγρλίαο, ηνῖο ζὲ ηηκῶζη 

Νηθόιαε Ὅζηε. 

 

Ἰζρὺλ ἡκῖλ αἴηεη παξὰ Θενῦ, ὡο ἂλ ηῆο ἰζρῦνο, θαηηζρύζσκελ 

ηνῦ ἐρζξνῦ, Νηθόιαε Πάηεξ θαὶ ἀκέκπησο, ἐπὶ ηῆο γῆο ηὴλ δσὴλ 

δηαλύζσκελ. 

 

Καθίαο κὲ ιύηξσζαη ηῶλ παζῶλ, θαὶ πξὸο ἀπαζείαο, 

θαζνδεγεῖ κε ηὴλ ὁδόλ, θαὶ δίδνπ ζνθίαλ ηῷ λνΐ κνπ, ὡο ηῆο Σνθίαο 

Νηθόιαε ὄξγαλνλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ἡιίνπ ηῆο δόμεο ζεία ιακπάο, Κεραξηησκέλε, Παληεπιόγεηε 

Μαξηάκ, ιῦζνλ ηῶλ παζῶλ κνπ ηὴλ ὁκίριελ, θαὶ θσηηζκῷ λνεηῷ κὲ 

θαηαύγαζνλ. 

  

ᾨδὴ γ´. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Νόκῳ ζείῳ ἰζύλαο, ηὴλ ζὴλ δσὴλ Ἅγηε, πάζεο ἀλνκίαο θαὶ 

πιάλεο, ἡκᾶο ἀπάιιαμνλ, θαὶ λόκνηο πίζηεσο, θαὶ ἐληνιαῖο ηνῦ 

Σσηῆξνο, ἡκᾶο πνιηηεύεζζαη, Πάηεξ ἐλίζρπζνλ. 

 

Ννῦλ ζεόθξνλα δίδνπ, ἀπνπιεξνῦλ πάληνηε, ηνῦ Θενῦ ηὸ 

ζέιεκα κάθαξ, ςπρῆο ζεξκόηεηη, θαὶ ἀπνηξέπεζζαη, ηὰο θαζ᾿ ἡκῶλ 

ἐπεξείαο, Ἅγηε Νηθόιαε, ηνῦ πνιεκήηνξνο. 

 

Ἱιαζκὸλ ἡκῖλ αἴηεη, παξὰ Θενῦ Ἅγηε, θαὶ ηῶλ θαζ᾿ ἑθάζηελ 

πηαηζκάησλ, ηὴλ ἀπνιύηξσζηλ, ὡο ἂλ Νηθόιαε, δη’ εὐζεβείαο 

ἁπάζεο, ηνῦ Θενῦ ηὸ ἔιενο, ἐπηζπαζώκεζα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Καηαθύγηνλ κέγα, Φξηζηηαλῶλ πέθελαο, ἡ ηὸλ Θεὸλ Λόγνλ 

ἀθξάζησο, θπνθνξήζαζα, Παξζέλε Ἄρξαληε· ὅζελ θἀκὲ πεθεπγόηα, 

ηῇ Σῇ ζθέπῃ ῥῦζαί κε, πάζεο θαθώζεσο. 

  

Γηάζσζνλ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο Νηθόιαε ζενθόξε, πάζεο 

βιάβεο, θαὶ πνιπηξόπσλ θαθώζεσλ, ηνὺο πξνζηόληαο ηῇ ζείᾳ ζνπ 

πξνζηαζίᾳ. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

  

Κάζηζκα. Ἦρνο β´. Πξεζβεία ζεξκή. 

Σνθίαο Θενῦ, ἐδείρζεο ἐλδηαίηεκα, ἀκέκπηῳ δσῇ, Νηθόιαε 

καθάξηε· δηὸ ἡκᾶο ἀπάιιαμνλ, ζνθηζηείαο ἁπάζεο ηνῦ ὄθεσο, ὡο ἂλ 

ζεκλῶο ἐλ ζπλέζεη πνιιῇ, βαδίδσκελ ηξῖβνλ ηὴλ ζσηήξηνλ. 
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ᾨδὴ δ´. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

 ζεξάπσλ ὁ γλήζηνο, Ἅγηε Νηθόιαε ηνῦ Παληάλαθηνο, 

θαζηθέηεπε δεόκεζα, πάζεο ιπηξσζῆλαη ἡκᾶο ζιίςεσο. 

 

Λακπξπλζεὶο ηὴλ δηάλνηαλ, ηῇ θηινζνθίᾳ κάθαξ ηῆο πίζηεσο, 

θαηαπγάδεηο ηὰο ςπρὰο ἡκῶλ, πξὸο γλῶζηλ ηὴλ θξείηηνλα Νηθόιαε. 

 

Ἀξεηῶλ ζθεῦνο γέγνλαο, ἐλ αἷο θαζνδεγεῖ ἡκᾶο Νηθόιαε, ἵλα 

κέηνρνη γελώκεζα, ηῆο ηνῦ Παξαθιήηνπ ἐπηιάκςεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἐμ ἀρξάλησλ αἱκάησλ Σνπ, ζαξθσζεὶο ὁ Λόγνο Κόξε δη’ 

ἔιενο, ἀινγίαο πάζεο ῥύεηαη, ηνὺο ζὲ Θενηόθνλ θαηαγγέινληαο. 

  

ᾨδὴ ε´. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἥλπζαο θαιῶο, ηὴλ δσὴλ κάθαξ Νηθόιαε· δηὰ ηνῦην 

ἐλδπλάκσζνλ ἡκᾶο, ἐλαξέησο ἐλ ηῷ θόζκῳ ἀλαζηξέθεζζαη. 

 

Μύζηεο γεγνλώο, ηνῦ Θενῦ ηῆο ἀγαζόηεηνο, κπζηαγώγεζνλ 

ἡκᾶο ηαῖο ζαῖο ιηηαῖο, ἅπαλ εἶδνο ζείσλ πξάμεσλ Νηθόιαε. 

 

Ἵιεσλ ἡκῖλ, ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ ἀπέξγαζαη, ηὸλ Σσηῆξα θαὶ 

θηιάλζξσπνλ Θεόλ, ὡο ηῆο δόμεο ζεσξὸο Αὐηνῦ Νηθόιαε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νέθξσζνλ Ἁγλή, ηῆο ζαξθόο κνπ ἅπαλ θξόλεκα, ἡ ηεθνῦζα 

ηὴλ δσὴλ ηὴλ ἀιεζῆ, θαὶ πξὸο ηξίβνπο κεηαλνίαο κε ὁδήγεζνλ. 

  

ᾨδὴ ζη´. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Γνρεῖνλ, ηνῦ Παξαθιήηνπ ἐδείρζεο, ηῇ ιακπξόηεηη ηῆο ζῆο 

πνιηηείαο· ὅζελ ηαῖο ζαῖο πξὸο Θεὸλ κεζηηείαηο, ζθεύε ἡκᾶο ηῆο 

αὐηνῦ ἀγαζόηεηνο, ἀλάδεημνλ δη᾿ ἀξεηῆο, ζενκάθαξ Νηθόιαε Ὅζηε. 
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Ἰζύλαο, πξὸο ἀξεηὴλ ηὴλ δσήλ κνπ, πεδαιίῳ ηῆο πξεζβείαο 

ζνπ Πάηεξ, πξὸο ἀζθαιῆ κε θπβέξλεζνλ ὅξκνλ, ηῆο ζσηεξίαο 

Νηθόιαε Ἅγηε, ἵλα ζπκκέηνρνο ὀθζῷ, κεηὰ ηέινο ηῆο ἄλσ 

ιακπξόηεηνο. 

 

Γξαγκάησλ, ηῆο κπζηηθῆο γεσξγίαο, θνκηδόκελνο ηὸλ πινῦηνλ 

ζεόθξνλ, ζὺλ ηνῖο ρνξνῖο ηῶλ Ἁγίσλ ἁπάλησλ, ηῆο ηῶλ παζῶλ κε 

πηώρεηαο ἀπάιιαμνλ, Νηθόιαε Πάηεξ ζνθέ, θαὶ ηξνθῇ λνεηῇ κε 

δηάζξεςνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 ζξόλνο, ηνῦ Βαζηιέσο ηῆο δόμεο, ἡ θαζέδξα ἡ ιακπξὰ ηνῦ 

Γεζπόηνπ, εὐινγεκέλε Παξζέλε Μαξία, ἀπὸ θνπξίαο παζὼλ κε 

ἀλάζηεζνλ, θαὶ λεύξσζόλ κνπ ηὴλ ςπρήλ, πξὸο δσῆο ἐλάξεηνπ 

ἐπίδνζηλ. 

  

Γηάζσζνλ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο Νηθόιαε ζενθόξε, πάζεο 

βιάβεο θαὶ πνιπηξόπσλ θαθώζεσλ, ηνὺο πξνζηόληαο ηῇ ζείᾳ ζνπ 

πξνζηαζίᾳ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

  

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β´. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὡο ηῆο ζνθίαο ζεξάπσλ Νηθόιαε, θαὶ κπζηνγξάθνο ηῆο 

ράξηηνο ἔλζενο, ἡκῖλ ζείαλ αἴηεζαη ζύλεζηλ, ηνῦ ζπληέλαη Κπξίνπ ηὸ 

ζέιεκα, ὡο ἂλ ζείαο δόμεο κεηάζρσκελ. 

  

Πξνθείκελνλ. Δίκαιορ ὡρ θοῖνιξ ἀνθήζει καὶ ὤζει κέδπορ ἡ εν 

ηῷ Λιβάνῳ πληθςνθήζεηαι.Ση. Πεθςηεςμένορ ἐν οἴκῳ Κςπίος, ἐν ηαῖρ 

αὐλαῖρ ηοῦ Θεοῦ ἡμων ἐξανθήζει. 

 

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

Δἶπελ 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 
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βνύιεηαη ὁ Υἱὸο ἀπνθαιύςαη. Γεῦηε 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.  

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ ζίνπ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

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

με, ὁ Θεὸρ,…   

Σθεῦνο θαζαξώηαηνλ, ηῆο ζετθῆο ἐπηπλνίαο, ἐλαξέησλ 

πξάμεσλ, ζείαηο ἐπηδόζεζηλ, ὤθζεο Ἅγηε, θαὶ ιακπηὴξ πάκθσηνο, 

ηῆο ξζνδνμίαο· δηὰ ηνῦην ζνῦ δεόκεζα· ἡκᾶο ἐδξαίσζνλ, ηαύηεο 

ηαῖο ζεπηαῖο παξαδόζεζη, θαὶ ἅπαλ δόγκα ἔθθπινλ, πόῤῥσ 

ἀπνῤῥίπηεηλ ἑθάζηνηε· θαὶ Φξηζηὸλ ἀπαύζησο, ἱθέηεπε Νηθόιαε 

ζνθέ, ἵλα ηῆο ἄλσ ιακπξόηεηνο, κέηνρνη γελώκεζα. 

  

ᾨδὴ δ´. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ὑςειῇ δηαλνίᾳ, ηὴλ ηνῦ Πλεύκαηνο ράξηλ ὑπνδεμάκελνο, 

ραξίησζνλ ηὰο θξέλαο, Νηθόιαε πακκάθαξ, ηῶλ βνώλησλ ἑθάζηνηε· 

ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ἑλώζεη ζείᾳ ἐθιάκπσλ, θαὶ ζνθίᾳ πνηθίιῃ, Πάηεξ Νηθόιαε, 

ἐθ πάζεο ἀθξνζύλεο, θαὶ γλώκεο ζθαιινκέλεο, ηνὺο βνῶληαο 

ἀπαιιάηηε· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ἐλαξέησο βηώζαο, ηῶλ Ἁγίσλ ζπλόκηινο ὤθζεο Ὅζηε, κεζ᾿ 

ὢλ Φξηζηὸλ δπζώπεη, ῥπζζῆλαη πάζεο βιάβεο, ηνὺο βνῶληαο 

Νηθόιαε· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥππσζεὶο ηὴλ θαξδίαλ, πιεκκειείαηο ἀκέηξνηο θαὶ 

παξαβάζεζη, βνῶ Σνη Θενηόθε, ηνῦ ῥύπνπ ηῆο θαθίαο, θάζαξόλ κε 

θαὶ ζῶζόλ κε, ἵλα ὑκλῶ Σε ἀεὶ, Ὑπεξεπινγεκέλε. 
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ᾨδὴ ε´. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἄλσζελ ἴδε, ἡκῶλ ηὸλ πόζνλ θαὶ πιήξνπ, ηὰ αἰηήκαηα 

Νηθόιαε πακκάθαξ, ηῶλ ὑπεξπςνύλησλ, Φξηζηὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Σνθίαο αἴγιε, νἵα ζνθὸο θαὶ ἀγρίλνπο, θαηαπύξζεπζνλ ἡκῶλ 

ηὰο δηαλνίαο, Νηθόιαε Πάηεξ, πξὸο ζείαλ εὐδνθίαλ. 

 

Ἰιύνο πάζεο, ηῆο ἐκπαζνῦο δσῆο ῥῦζαη, ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ 

Νηθόιαε ζεόθξνλ, ηνὺο ὑπεξπςνῦληαο, Φξηζηὸλ ηὸλ Βαζηιέα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μῆηεξ Κπξίνπ, θαὶ Ἀεηπάξζελε Κόξε, ηῆο θαξδίαο κνπ 

ἀπνπιῦλνλ ηὸλ ῥύπνλ, ηῆο Σῆο εὐζπιαγρλίαο, ηνῖο δσεῤῥύηνηο 

ῥείζξνηο. 

  

ᾨδὴ ζ´. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

ιόθσηνο Κπξίῳ, παξεζηὼο πακκάθαξ, ηαῖο θσηνθόξνηο 

πξεζβείαηο ζνπ ιύηξσζαη, ἐθ ζθνηαζκνῦ ἁκαξηίαο ἡκᾶο Νηθόιαε. 

 

Ὑπέξηεξνλ ηὸλ λνῦλ κνπ, ὑιηθῶλ θξνληίδσλ, ἐπηζηαζία ζνπ 

δεῖμνλ Νηθόιαε, θαὶ ἐλλνηῶλ νὐξαλίσλ πιῆζόλ κε δένκαη. 

 

Μὴ παύζῃ ἱθεηεύσλ, Νηθόιαε κάθαξ, ηὴλ Παλαγίαλ Τξηάδα 

δεόκεζα, ὑπὲξ ἡκῶλ ηῶλ ἐλ πίζηεη καθαξηδόλησλ ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μαξία Θενηόθε, Κεραξηησκέλε, ηῆο ἐπεξείαο ηνῦ ὄθεσο 

ιύηξσζαη, ηὴλ ηαπεηλήλ κνπ θαξδίαλ ἵλα δνμάδσ Σε. 

  

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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Φαίξνηο ηῆο ζνθίαο κύζηεο ιακπξόο, θαὶ ἀκέκπηνπ βίνπ, 

ὑπνηύπσζηο ἀιεζήο· ραίξνηο ηνῦ Σσηῆξνο, ζενεηδὴο ζεξάπσλ, 

Νηθόιαε πακκάθαξ, Ἁγίσλ ζύζθελε. 

 

Εήζαο ἐλ ηῷ θόζκῳ ζενπξεπῶο, ὡο ηῶλ ἐληαικάησλ, ηνῦ 

Κπξίνπ ἐθπιεξσηήο, ράξηηνο ηῆο ζείαο, ἀμίσο ἐπιεξώζεο, Νηθόιαε 

θαὶ ὤθζεο, ζηόκα ζεόζνθνλ. 

 

Λόγῳ θαὶ ζνθίᾳ πλεπκαηηθῇ, Πάηεξ δηαπξεπῶλ, ὡο δνρεῖνλ 

ηῶλ ἀξεηῶλ, ὤθζεο Ἐθθιεζίαο, Νηθόιαε θαηδξόηεο, θαὶ ηῆο 

ξζνδνμίαο, ἄζηξνλ πνιπθσηνλ. 

 

Ἄλαμη θαὶ ἄξρνπζη πνζεηόο, Νηθόιαε ὤθζεο, ὡο ζεξάπσλ 

Φξηζηνῦ ζνθόο· ἔλζελ ζνπ ηὴλ ράξηλ, ὑκλεῖ Θεζζαινλίθε, ἐλ ζνὶ 

ζεκλπλνκέλε, Πάηεξ ζεόζνθε. 

 

Σηόκα πιῆξεο ράξηηνο ἐζρεθώο, ὤθζεο εὐζεβείαο, ὑπνθήηεο 

πεξηθαλήο, θαὶ ηῶλ ξζνδόμσλ, δνγκάησλ ζεῖνο θῆξπμ, ἐλ 

Πλεύκαηη Ἁγίῳ, κάθαξ Νηθόιαε. 

 

Σὺλ Ἀγγέινηο Πάηεξ θαὶ ζὺλ ρνξνῖο, ηῶλ Ἁγίσλ πάλησλ, νἷα 

ηνύησλ ζπγθνηλσλόο, πξέζβεπε ἀπαύζησο, Νηθόιαε Κπξίῳ, ηνῦ 

ῥύεζζαη θηλδύλσλ, ἡκᾶο θαὶ ζιίςεσλ. 

 

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΄. 

Ἐιέεζνλ 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 
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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. 

Γόμεο ἀπνιαύσλ ζετθῆο, ζὺλ ηνῖο ἀπ᾿ αἰῶλνο Ἁγίνηο, ὡο 

ηνύησλ ζύζθελνο, Ἅγηε Νηθόιαε, ἀπαύζησο πξέζβεπε, ηῇ Τξηάδη 

δεόκεζα, ὑπὲξ ηῶλ ηηκώλησλ, ηὰ ζὰ πξνηεξήκαηα, θαὶ ηνὺο 

θακάηνπο ζνπ, ῥύεζζαη ἡκᾶο πάζεο βιάβεο, θαὶ ἐμ ἀλαγθῶλ 

πνιπηξόπσλ, θαὶ ἐπεξρνκέλσλ πηθξῶλ ζιίςεσλ. 

 

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. 

  

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 
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