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14 Ινπιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηoλ Άγηνλ 

Νηθόδεκνλ ηνλ Αγηνξείηε 

Πνίεκα Γεξάζηκνπ Μνλαρνῦ Μηθξαγηαλλαλίηνπ 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

’Ἀκήλ. 

άνπόιεεα άκαβζκώζημκηεξ ημκ ΡΜΒ’ (142) Φαθιόκ. 

 

Κύνζε, εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ ιμο… 

Θεὸξ Κύνζμξ, ηαὶ ἐπέθακεκ ἡιῖκ, εθμβδιέκμξ ὁ ἐνπόιεκμξ ἐκ 

ὀκόιαηζ Κονίμο.(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

                     Ἦρνο δ’. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ 

Σμῦ Παναηθήημο δεδεβιέκμξ ηὴκ πάνζκ, ζμθίαξ εείαξ πμθήηδξ 

ἐδείπεδξ, ηαὶ δζδαπῶκ ἐκεέςκ εεῖμκ ὄνβακμκ ὅεεκ ἡιᾶξ θύηνςζαζ, 

ζμθζζιάηςκ ημῦ πθάκμο, θςηζζιὸκ αἰημύιεκμξ ηαὶ δζόνεςζζκ αίμο, 

ημῖξ πνμζζμῦζζ Πάηεν εθααῶξ, ηῇ ζῇ πνεζαείᾳ, Νζηόδδιε Ὅζζε. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε…. 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο…. 

Εἶηα ράθθμιεκ ηὸκ Κακόκα, μὗ ἡ ἀηνμζηζπίξ 

«Φῶξ ιμζ αἴηεζ, Νζηόδδιε Πάηεν. Γεναζίιμο». 

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

Φςηὶ ηῶκ ἁβίςκ ζμο πνεζαεζῶκ, Νζηόδδιε Πάηεν, ημῦ κμόξ ιμο ηὸκ 

ζημηαζιὸκ, ηαὶ ηὴκ ἀεοιίακ ηῆξ ροπῆξ ιμο, ὡξ ζοιπαεὴξ 

δζαζηέδαζμκ δέμιαζ. 
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Ὡξ ἔπςκ ηῆξ πάνζημξ ημῦ Θεμῦ, πθμοζίςξ ηὰ νεῖενα, εεμθόνε ἐκ ηῇ 

ροπῇ, ημὺξ ἄκεναηαξ ζαέζμκ ηῶκ παεῶκ ιμο, ηῇ ἐπμιανίᾳ ηῶκ ζῶκ 

ἀκηζθήρεςκ. 

μθίαξ ὤκ ἔιπθεςξ εεσηῆξ, ζμθῶξ ιε ααδίγεζκ, ἐκηαθιάηςκ ηῶκ ημῦ 

Θεμῦ, ηὴκ ηνίαμκ ἐκίζποζμκ παιιάηαν, ηαῖξ πνὸξ Θεόκ ζμο 

πνεζαείαζξ Νζηόδδιε. 

                                        Θενηνθίνλ. 

Μὴ θθέλαξ ηὴκ ιήηνακ ζμο μἷα πῦν, πάνπςκ ὁ Λόβμξ, ἐη ζμῦ 

ηίηηεηαζ ὡξ ανμηόξ δζό ιμο ηαηάθθελμκ Πανεέκε, ηῶκ θμβζζιῶκ ηῆξ 

ηαηίαξ πᾶκ αθάζηδια. 

                               ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 
Ονακόεεκ ἐδέλς, πάνζκ πμθθὴκ Ὅζζε ὅεεκ Ἐηηθδζίαξ ἐδείπεδξ, 

θςζηὴν κεόθςημξ δζὸ ηαηαύβαζμκ, ηαῖξ θςημθόνμζξ θζηαῖξ ζμο, 

ἡιῶκ ηὴκ δζάκμζακ, Πάηεν Νζηόδδιε. 

Ἰζπὺκ εείακ πανέπεζ, αίαθμξ ἡ ζὴ Ὅζζε, ἡ πνὸξ ἀμνάημοξ πμθέιμοξ, 

ἡιᾶξ ἀθείθμοζα ηαὶ κῦκ ἐκζζποζμκ, πνὸξ ζοιπθμηὰξ κμμοιέκαξ, 

ημὺξ ζὲ ιαηανίγμκηαξ, Πάηεν Νζηόδδιε. 

Ἀεθδηῶκ ημὺξ ἀβῶκαξ, πενζθακῶξ ᾔκεζαξ ὅεεκ ἐκαεθεῖκ ιε 

κμιίιςξ, ἐκεέμζξ ζηάιιαζζκ, ηαὶ κμῦκ ηδνεῖκ ηαεανὸκ, ηαῖξ 

πνμζαμθαῖξ ημῦ Βεθίαν. Πάηεν ἐκδοκάιςζμκ ηῇ πνμζηαζίᾳ ζμο. 

                                       Θενηνθίνλ. 

Ἰθαζηήνζμκ εεῖμκ, ὡξ ἀθδεῶξ πέθδκαξ, ηέλαζα ζανηὶ ἀπμννήηςξ, 

ηὸκ πάκηςκ Κύνζμκ, ηὸκ θοηνςζάιεκμκ, ἐη ηῆξ ἀνπαίαξ ηαηάναξ, 

ημὺξ ζὲ ιεβαθύκμκηαξ Πανεέκε Ἄπνακηε. 

Δζάζςζμκ ηαῖξ πνὸξ Θεὸκ ζμο Νζηόδδιε ἱηεζίαζξ, πάζδξ αθάαδξ ηαὶ 

ἐπδνείαξ ημῦ ὄθεςξ, ημὺξ ζὲ δζδάζηαθμκ Πάηεν πθμοημῦκηαξ. 

Ἐπίαθερμκ ἐκ ειεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπί ηὴκ παθεπήκ ημῦ 

ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ.                                                
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                             Ἦρνο β’. Τὰ ἄλσ δεηῶλ. 
Παεῶκ ροπζηῶκ, ἀπάθθαλμκ Νζηόδδιε, ηαὶ δίδμο ἡιῖκ γδθμῦκ ἀεὶ 

ηὰ ηνείηημκα, ηαὶ ηὸκ αίμκ ἐκάνεημκ, ημῖξ ἐβηύπημοζζ Πάηεν ημῖξ 

αίαθμζξ ζμο, ἐλ ὧκ πδβάγεζ γςῆξ βθοηαζιὸξ, εθναίκςκ ηαὶ ηένπςκ 

ημὺξ εεόθνμκαξ. 

                          ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 
Σῇ ιεθέηῃ ηῆξ Κθίιαημξ, ἥκ Ἁβίῳ Πκεύιαηζ Πάηεν ἔπδλαξ, 

ἀκααίααζμκ Νζηόδδιε, ηὰξ ροπὰξ ἡιῶκ πνὸξ εεῖμκ ἔνςηα. 

Ἐλ ἐπενῶκ ἐπζεέζεςξ, ἀμνάηςκ πάκηαξ ἀηνώημοξ θύθαηηε, ημὺξ ηὰξ 

εείαξ πμεήηαξ ζμο, ὡξ ἀζπίδα εείακ Πάηεν ἔπμκηα. 

Ἰθαζιόκ ἡιῖκ αἴηδζαζ, ηαὶ θςηὸξ ἀΰθμο εείακ ἐπίθαιρζκ, ημῖξ 

πνμζηνέπμοζζ Νζηόδδιε, ημῖξ ζμῖξ θςημθόνμζξ θόβμζξ πάκημηε. 

                                        Θενηνθίνλ. 

Νόιῳ εείῳ πόηαλμκ, ηῆξ ζανηόξ ιμο Δέζπμζκα ηὰ ηζκήιαηα, ηαὶ 

ηὸκ κμῦκ ιμο ἀκαπηένςζμκ, πνὸξ ἀβάπδκ εείακ ημῦ Πακηάκαηημξ. 

                                ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἴεοκμκ ἡιᾶξ, μνακόεεκ Πάηεν Ὅζζε, πνὸξ ηὸκ θόαμκ ημῦ Θεμῦ ηὸκ 

ἀθδεῆ, ὡξ δζδάζηαθμκ ἡιῶκ θόβμζξ ηαὶ πνάλεζζ. 

Κύιαηα δεζκῶκ, πενζζηάζεςκ ηαηεύκαζμκ, ἀπεζθμῦκηα ἡιῖκ ὄθεενμκ 

ζμθὲ, ηαὶ βαθήκδκ ηῇ γςῇ ἡιῶκ πνοηάκεοζμκ. 

Ὅθμξ βθοηαζιὸξ, ὁ ζὸξ θόβμξ πέθεζ Ὅζζε ὅεεκ δίςλμκ πζηνίακ ηῶκ 

παεῶκ, ηαηαζπμῦζακ ηὴκ ηανδίακ ιμο Νζηόδδιε. 

                                          Θενηνθίνλ. 
Δύκαιζκ Ἁβκή, ηῇ ροπῇ ιμο δίδμο πάκημηε, ημῦ παηεῖκ ηὰξ ημῦ 

δμθίμο πνμζαμθάξ, ηαὶ ἀιέιπηςξ δζακύεζκ ηὰξ ἡιέναξ ιμο. 

                                    ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ. 
Ἠθίμο ημῦ κμδημῦ ηαῖξ ἀηηῖζζ, θαιπνοκόιεκμξ ηὸκ κμῦκ εεδβόνε, 

θςημθαιπεῖξ ἡιῖκ ἔθζπεξ αίαθμοξ, ἀπεθαοκμύζαξ παεῶκ ηὴκ 

ζημηόιαζκακ. Ἀθθ’ ὦ Νζηόδδιε ζμθέ, πνὸξ θςηὸξ ἡιᾶξ ἔνβα 

ηαηεύεοκμκ. 
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Μδδόθςξ, ημῖξ αἰζεδημῖξ πνμζακέπεζκ, ηαηαλίςζμκ ἡιῶκ ηὰξ 

αἰζεήζεζξ, ὁ ηαηαθθήθςξ ἐκ ηεύπεζ μἰηείῳ ηὴκ θοθαηὴκ ηῶκ 

αἰζεήζεςκ Ὅζζε, δζδάζηςκ ζηόιαηζ ζμθῷ, εεδβόνε παιιάηαν 

Νζηόδδιε. 

 

Ἐκεέςξ, ηῆξ ἀνεηῆξ δζακύεζκ, ηὰ βοικάζιαηα ἐκίζποζμκ Πάηεν, 

ημὺξ ιεθεηῶκηαξ ηὴκ εείακ ζμο αίαθμκ, ἥκπεν πνμζθόνςξ 

ὠκόιαζαξ Ὅζζε, Γοικάζιαηα πκεοιαηζηά, εεδβόνε παιιάηαν 

Νζηόδδιε. 

                                     Θενηνθίνλ. 
Παεῶκ ιε, ηῶκ ἀηαεάνηςκ Πανεέκε, ζοκεθζαόκηςκ ηὴκ ἀεθίακ 

ροπήκ ιμο, ηαὶ ζοκςεμύκηςκ πνὸξ ὄθεενμκ Κόνδ, ηῇ νοπηζηῇ ζμο 

πνεζαείᾳ ἐηηάεανμκ, ηαὶ ηαεανὸκ ιε ηῷ Κνζηῇ, ηαὶ Τἱῷ ζμο 

πανάζηδζμκ δέμιαζ. 

Δζάζςζμκ ηαῖξ πνὸξ Θεὸκ ζμο Νζηόδδιε ἱηεζίαζξ, πάζδξ αθάαδξ ηαὶ 

ἐπδνείαξ ημῦ ὄθεςξ, ημὺξ ζὲ δζδάζηαθμκ Πάηεν πθμοημῦκηαξ. 

Ἄπνακηε, ἡ δζὰ θόβμο ηὸκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ ηῶκ 

ἡιενῶκ ηεημύζα, δοζώπδζμκ, ὣξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παννδζίακ. 

. 

                      Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 
Ἀπ’ μνακμῦ δεδεβιέκμξ ηὸ πάνζζια, ηῆξ εζεαείαξ δζδάζηαθμξ 

πέθδκαξ δζό ιε ζοκέηζζμκ πάκζμθε, ηῶκ δζδαπῶκ ζμο ηῶκ εείςκ 

ζοκηάβιαζζκ, ὁζίςξ αζῶζαζ, Νζηόδδιε. 

Καὶ εεὺξ ηὸ Πνμηείιεκμκ. 

Σίιζμξ ἐκακηίμκ Κονίμο ὁ εάκαημξ ημῦ ζίμο αημῦ. 

ηζπ. Σὸ ζηόια ιμο θαθήζεζ ζμθίακ ηαὶ ἡ ιεθέηδ ηῆξ ηανδίαξ ιμο 

ζύκεζζκ. 

Ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ ἁγίνπ Δὐαγγειίνπ 
Εἶπεκ ὁ Κύνζμξ ημῖξ ἑαοημῦ Μαεδηαῖξ. Πάκηα ιμζ πανεδόεδ πό ημῦ 

Παηνόξ ιμο ηαὶ μδεὶξ ἐπζβζκώζηεζ ηὸκ Τἱόκ, εἰιὴ ὁ Παηήν μδὲ ηὸκ 

Παηένα ηζξ ἐπζβζκώζηεζ, εἰιὴ ὁ Τἱὀξ, ηαὶ ᾧ ἐὰκ αμύθδηαζ ὁ Τἱὸξ 

ἀπμηαθύραζ. Δεῦηε πνόξ ιε πάκηεξ μἱ ημπζῶκηεξ ηαὶ πεθμνηζζιέκμζ 

ηἀβὼ ἀκαπαύζς ιᾶξ. Ἄναηε ηὸκ γοβὸκ ιμο ἐθ’ ιᾶξ, ηαὶ ιάεεηε 
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ἀπ’ ἐιμῦ, ὅηζ πνᾶόξ εἰιζ, ηαὶ ηαπεζκὸξ ηῇ ηανδίᾳ, ηαὶ ενήζεηε 

ἀκάπαοζζκ ηαῖξ ροπαῖξ ιῶκ.  βὰν γοβὸξ ιμο πνδζηόξ, ηαὶ ηὸ 

θμνηίμκ ιμο ἐθαθνὸκ ἐζηζκ. 

Γόμα. 
Σαῖξ ημῦ ζμῦ ζίμο, πνεζαείαζξ Ἐθεῆιμκ, ἐλάθεζρμκ ηὰ πθήεδ ηῶκ 

ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

Καὶ λῦλ. 
Σαῖξ ηῆξ Θεμηόημο, πνεζαείαζξ Ἐθεῆιμκ, ἐλάθεζρμκ ηὰ πθήεδ ηῶκ 

ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

Σηίρ. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη.  
Νέμκ ἄζηνμκ πέθδκαξ, ηῇ ημῦ Υνζζημῦ Ἐηηθδζίᾳ, ἐκ Ἄεῳ 

Νζηόδδιε, αίμκ αζςζάιεκμξ ηὸκ ἰζάββεθμκ, ηαὶ θςηὶ Ὅζζε, ηῶκ ζῶκ 

δζδαβιάηςκ, ηαηαοβάγεζξ ηὰξ ροπὰξ ἡιῶκ πάνζξ πθμοζία βάν, Πάηεν 

ημῖξ ζμῖξ πείθεζζ ηέποηαζ δζὸ ἐηδοζςπμῦιεκ ζε, νᾶκμκ ἡιῖκ ἄκςεεκ 

Ἅβζε. Σαῖξ ζαῖξ ἱηεζίαζξ, ημὺξ εείμοξ μἰηηζνιμὺξ πανὰ Θεμῦ, ὡξ ηῆξ 

ἐκεέμο πνδζηόηδημξ, ιύζηδξ ἐκεεώηαημξ. 

                         ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἀπαεείαξ πνὸξ ηνίαμκ, ἐη παεῶκ ἀκμδίαξ ἡιᾶξ ἀκεέθηοζμκ, ὁ θόβῳ 

ἀκαπηύζζςκ, ηῶκ ἀνεηῶκ ηὸ ηάθθμξ, εεδβόνε Νζηόδδιε, ηὴκ 

ἀιμνθίακ ἡιῶκ, ἐη ηῶκ ροπῶκ ἐλαίνςκ. 

Σῶκ ζίςκ Παηένςκ, ηὰξ ζμθὰξ πμεήηαξ Πάηεν ἀκέπηολαξ ἐκ 

ηαύηαζξ μὖκ νοειίγεζκ ἡιῶκ ηὴκ πμθζηείακ, εεανέζηςξ ἀλίςζμκ, ὡξ 

πμθήηδξ ζμθὸξ, γςῆξ ηῆξ ιαηανίαξ. 

Ἐκ θςηὶ ηῷ ἀΰθῳ, ιεθεηῶκ ηαὶ ζοββνάθςκ γςῆξ ηὰ νήιαηα, ροπῆξ 

ἡιῶκ ηὸκ πόκμκ, πνὸξ ηηῆζζκ ηῶκ ηνεζηηόκςκ, δζεβείνεζξ Νζηόδδιε, 

ηαὶ ναεοιίαξ δεζκῆξ, ηὴκ κέηνςζζκ δζώηεζξ. 

                                        Θενηνθίνλ. 

Ρώιδκ δίδμο ιμζ, Κόνδ, ηαηὰ πάζδξ ιακίαξ ημῦ πακαθάζημνμξ, ηαὶ 

ἴεοκμκ ηὸκ κμῦκ ιμο, πνὸξ θόαμκ ημῦ Τἱμῦ ζμο, ὡξ ἄκ πάζαξ 

ἐηηνμύζςιαζ, ηὰξ ηῶκ παεῶκ πνμζαμθὰξ, ηαὶ γήζς ἐκανέηςξ. 
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                              ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 
Γθώζζῃ ἁβίᾳ κόιμοξ ἐηεέιεκμξ εείμοξ, πάζδξ θύηνςζαζ ἡιᾶξ 

πανακμιίαξ, ημὺξ ηνοθῶκηαξ Πάηεν, ημῖξ εείμζξ ηεύπεζί ζμο. 

Ἐλ ὕρμοξ Πάηεν, δίδμο ἡιῖκ ἀμνάηςξ, θῶξ ηαὶ ζύκεζζκ ηαηακμεῖκ 

ηαὶ πνάηηεζκ, ηὰ ηαεμδδβμῦκηα, ημὺξ ηνίαμοξ ζςηδνίαξ. 

Ρήζεζζ Πάηεν, ηῶκ ἱενῶκ ζμο πεζθέςκ θςηζγόιεκμζ Νζηόδδιε ηῆξ 

πθάκδξ, ηαὶ ηῆξ ἀεοιίαξ, δζώημιεκ ηὸ κέθμξ. 

                                      Θενηνθίνλ. 
Ἀκενιδκεύηςξ, ηὸκ Πμζδηὴκ ηεημηοῖα, ἐηηαθμύιεκμκ ἡιᾶξ πνὸξ 

ἀθεανζίακ, νῦζαζ ιε Πανεέκε, θεμνᾶξ ηαὶ ἁιανηίαξ. 

                             ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 
μθίαξ ἡιᾶξ πθῆζμκ, Νζηόδδιε ηῆξ εείαξ, ὡξ ηῆξ ζμθίαξ 

εεόθεμββμκ ὄνβακμκ, ηαὶ ζμθζζιάηςκ ἐηθύηνςζαζ ημῦ ἀθάζημνμξ. 

Ἰάιαηα αθοζηάκεζ, Πάηεν ὁ ζὸξ θόβμξ, ηαῖξ ἀζεεκμύζαζξ ροπαῖξ 

Θείῳ Πκεύιαηζ, ηαὶ ημῦ κμὸξ εεναπεύεζ πᾶζακ ηὴκ ἄβκμζακ. 

Μονίπκμμκ ὡξ νόδμκ, πνόηεζηαζ ημῖξ πᾶζζκ, ἡ Πακαβία ζμο ηάνα 

Νζηόδδιε, ἥκ πνμζηοκμῦκηεξ πθδνμύιεεα εείαξ πάνζημξ. 

 κέμξ ἐκ ζίμζξ, ηῶκ ἄκς ἐηθάκηςν, εεμιαηάνζζηε Πάηεν 

Νζηόδδιε, ηὴκ ἀζεεκμῦζακ ροπήκ ιμο θόβῳ ζμο ἴαζαζ. 

                                          Θενηνθίνλ. 
πέναβκε Μανία, ἡ Θεὸκ ηεημῦζα, ηὴκ ἄκαβκόκ ιμο ηανδίακ 

ἀπόπθοκμκ, ηῆξ ιεηακμίαξ ημῖξ νείενμζξ ἵκα δμλάγς ζε. 

Άλζμκ εζηίκ, ςξ αθδεώξ ιαηανίγεζκ ε ηδκ Θεμηόημκ, ηδκ 

αεζιαηάνζζημκ ηαζ πακαιώιδημκ ηαζ ιδηένα ημο Θεμύ διώκ. Σδκ 

ηζιζςηένακ ηςκ Υενμοαείι ηαζ εκδμλμηένακ αζοβηνίηςξ ηςκ 

εναθείι, ηδκ αδζαθεόνςξ, Θεόκ Λόβμκ ηεημύζακ ηδκ όκηςξ 

Θεμηόημκ, ε ιεβαθύκμιεκ. 

, 

Υαίνμζξ Ἐηηθδζίαξ κέμξ θςζηήν, ηαὶ ηῶκ νεμδόλςκ 

ἐβηαθθώπζζια ἱενὸκ παίνμζξ ηῆξ Μμκῆξ ιαξ εενιόηαημξ πνμζηάηδξ, 

Νζηόδδιε παιιάηαν, Ἄεςκμξ ηαύπδια. 
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Υαίνμζξ ὁ ηῆξ Νάλμο εεῖμξ αθαζηὸξ, ηαὶ Ἁβίμο Ὄνμοξ, ζηῦθμξ 

ὄκηςξ θςημεζδήξ παίνμζξ Μμκαγόκηςκ, ὁ εεῖμξ πμθήηδξ, Νζηόδδιε 

ηνζζιάηαν, θόβῳ ηῆξ Υάνζημξ. 

Βίμκ δζακύζαξ ἀζηδηζηὸκ ηαὶ ηὸκ κμῦκ ηαεάναξ ηῆξ ἰθύμξ ηῶκ 

βεδνῶκ αἴβθδξ ηνζζδθίμο Νζηόδδιε ἐπθήζεδξ, ηαὶ αίαθμοξ 

εεμβνάθμοξ, Πάηεν ζοκέβναραξ. 

Κάθαιμξ ἡ βθῶζζά ζμο ἀθδεῶξ, ὀλοβνάθμο ὤθεδ, ὡξ ὁ εεῖμξ θέβεζ 

Δααίδ, γςῆξ αἰςκίμο, ηαθθζβναθμῦζα θόβμοξ, πζζηῶκ εἰξ ζςηδνίακ 

Πάηεν Νζηόδδιε. 

Νζηῶκ ἡιῖκ δίδμο ηαηὰ παεῶκ, Νζηόδδιε Πάηεν, ηαὶ δζέβεζνμκ ηὰξ 

ροπὰξ ἡιῶκ εεδβόνε, πνὸξ εείαξ ἐπζδόζεζξ, ὡξ ἄκ ηῆξ αἰςκίμο γςῆξ 

ιεηάζπςιεκ. 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ ἡ 

δςδεηὰξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηὰ ηῆξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ 

εἰξ ηὸ ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

Τὸ Τξηζάγηνλ… 

ηαί ηά Σνμπάνζα ηαῦηα. Ἦπμξ πθ. α΄. 

Ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βάν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαύηδκ μζ ηήκ ἱηεζίακ, ὡξ Δεζπόηῃ, μἱ 

ἁιανηςθμί  πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ. 

Γόμα.Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί μί βάν πεπμίεαιεκ. Μή ὀνβζζεῆξ 

ἡιῖκ ζθόδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἡιῶκ. Ἀθθ’ ἐπίαθερμκ ηαί 

κῦκ  ὡξ  εὔζπθαπκμξ ηαί θύηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηῶκ ἐπενῶκ ἡιῶκ. ύ 

βάν εἶ Θεόξ ἡιῶκ ηαί ἡιεῖξ θαόξ μο, πάκηεξ ἔνβα πεζνῶκ 

μο  ηαί  ηό  ὄκμιά μο ἐπζηεηθήιεεα. 

Καί λῦλ.Σῆξ εζπθαπκίαξ ηήκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εθμβδιέκδ 

Θεμηόηε, ἐθπίγμκηεξ εἰξ έ ιή ἀζημπήζμιεκ, ῥοζεείδιεκ δζά μῦ 

ηῶκ  πενζζηάζεςκ· ύ βάν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ ηῶκ Υνζζηζακῶκ. 
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               Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο α΄. Τῆο ἐξήκνπ πνιίηεο.   

Σὸκ ημῦ Ἄες θςζηήνα ηαὶ ηῆξ Νάλμο ηὸ αθάζηδια, ηαὶ ηῆξ 

Ἐηηθδζίαξ ἁπάζδξ ηὸκ εεόπκμοκ δζδάζηαθμκ Νζηόδδιμκ 

ηζιήζςιεκ πζζημί, ὡξ ἔιπθεςκ ζμθίαξ εεσηῆξ δζδαπὰξ βὰν 

μνακίμοξ ηαὶ δαρζθεῖξ, αθοζηάκεζ ημῖξ ηναοβάγμοζζ δόλα ηῷ ζὲ 

δμλάζακηζ Υνζζηῷ, δόλα ηῷ ζὲ ζηεθακώζακηζ, δόλα ηῷ πμνδβμῦκηζ 

δζὰ ζμῦ ἡιῖκ ηὰ πνόζθμνα. 

                                    40 Κύξηε ειέεζνλ 

                          

                            Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάκηςκ ηῶκ ηζιώκηςκ ζε πζζηῶξ δέπμο ηὰξ δεήζεζξ Παιιάηαν, ηαὶ 

ηαεζηέηεοε, Ἅβζε Νζηόδδιε, ηὸκ Ζςμδόηδκ Υνζζηὸκ, κίηδκ δμῦκαζ 

ηαὶ δύκαιζκ, ηαηὰ ημῦ Βεθίαν, ηαὶ πηαζζιάηςκ ἄθεζζκ, ηαὶ εεῖμκ 

ἔθεμξ, πᾶζζ ημῖξ ικμῦζί ζε Πάηεν ηαὶ ημῖξ εεμζόθμζξ ζμο θόβμζξ, 

πίζηεζ ὁιζθμῦζζ ηαὶ ἐβηύπημοζζ. 

Δέζπμζκα πνόζδελαζ ηὰξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ μο, ηαὶ θύηνςζαζ 

ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

Σὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ έ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, θύθαλόκ 

ιε πὸ ηὴκ ζηέπδκ μο. 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

’Ἀκήλ. 
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