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23 Ινπιίνπ  Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηελ Οζία 

Μεηξόο Πειαγία ηεο ελ ηε Ιεξά Μνλή Κερξνβνπλίνπ 

Ν. Σήλνπ Αζθεηηθώο Γηαιακςάζεο  

Πνίεκα Γεξαζίκνπ κνλαρνύ Μηθξαγηαλλαλίηνπ 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο.ἀνπόιεεα 

άκαβζκώζημκηεξ ηόκ ΡΜΒ’ (142) Ψαικόλ. 

Κύνζε, εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ ιμο, … 

Θεόξ Κύνζμξ ηαὶ ἐπέθακεκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκμξ ὁ ἐνπόιεκμξ ἐκ 

ὀκόιαηζ Κονίμο.(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

           Ἦρνο πι. δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 
Ὡξ ηῶκ Ἁβίςκ ηαῖξ πμνείαζξ ζοκμῦζα, ἀεὶ δοζώπεζ ζὺκ αὐηῆξ 

Πεθαβία, πάζδξ ἀκάβηδξ ῥύζεζεαζ δεόιεεα, πάκηαξ ημὺξ 

πνμζηνέπμκηαξ, ηῇ ζεπηῇ ζμο πνεζαείᾳ, ἐλαζνέηςξ ηαύηδκ δέ, ηὴκ 

Μμκήκ ζμο ζία, ἐη δεζκῶκ ζηακδάθςκ ημῦ ἐπενμῦ, ηαὶ ἐκ ἀβάπῃ 

ζηεῤῥᾷ πμθζηεύεζεαζ. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 
Οὐ ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε…. 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

θέδζόκ ιε, ὁ Θεόξ… 

Εἶηα, ὁ Κακώκ, μὗ ἡ ἀηνμζηζπίξ 

Δίδμο ἡιῖκ ζὴκ ἀνςβὴκ Μῆηεν. Γεναζίιμο. 

                   ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 
Δοζώπεζ ἀπαύζηςξ ὑπὲν ἡιῶκ, Μῆηεν Πεθαβία, ηὸκ ηῶκ ὅθςκ 

Δδιζμονβόκ, θοηνμῦζεαζ ἡιᾶξ πάζδξ ἀκάβηδξ, ηαὶ ηῶκ πμζηίθςκ 

ζηακδάθςκ ημῦ ὄθεςξ. 

 

Ἰάζεζξ ἡ ηάνα ζμο ἡ ζεπηή, ροπῶκ ηαὶ ζςιάηςκ, ἀκααθύγεζ εείᾳ 

ῥμπῇ, ηαὶ κέιεζ ἑηάζηῳ αἰημοιέκῳ, ἰζπὺκ ζία ηαὶ ῥῶζζκ ηαὶ ἔθεμξ. 
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Δμθίςξ ἐπένπεηαζ ηαε’ ἡιῶκ, ὁ δόθζμξ ὄθζξ, ημῦ ζοθῆζαζ ἡιᾶξ 

γδηῶκ, ἀθθὰ ηῇ ζῇ πάνζηζ ζία, ημύημο ηὸ ενάζμξ εἰξ ηέθμξ 

ηαηέααθθε. 

                                               Θενηνθίνλ. 

θόθςημξ ὤθεδξ Μῆηεν ἁβκή, ηῇ Σῇ εεναπαίκῃ, Πεθαβία ηῇ 

εαοιαζηῇ, ηαὶ ηαύηῃ ἀκήββεζθαξ Πανεέκε, ηῆξ πνὸξ ἡιᾶξ Σμο 

εὐκμίαξ ηὴκ ἔηθακζζκ. 

                              ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

π’ αὐηῆξ ηῆξ Πανεέκμο ὡξ ἀνεηῶκ ζηήκςια, εἰξ δζαημκίακ ἁβίακ, 

ὡξ πνμεηθέθελαζ, αὐηὴκ ἱηέηεοε, ὑπὲν ηῆξ κήζμο ηαύηδξ, Πεθαβία 

πάκηζιε, ηῆξ εὐθδιμύζδξ ζε. 

Ἡ ἁβία ζμο ηάνα ἁβζαζιμῦ πάνζηαξ, Πκεύιαηζ Ἁβίῳ πδβάγεζ, 

ηαεαβζάγμοζα, Μῆηεν εεόθδπηε, ιμκαγμοζῶκ ηὰξ πμνείαξ, 

πνμζζμύζαξ πάκημηε, ηαύηῃ ἐη πίζηεςξ. 

Μκείακ πάκημηε πμίεζ πνὸξ ηὸκ Χνζζηὸκ πάκζεικε, ηαύηδξ ηῆξ ἁβίαξ 

Μμκῆξ ζμο, ἐκ ᾗ ἠβώκζζαζ, ἀκεπδνέαζημκ, ἐπδνεζῶκ ημῦ Βεθίαν, 

ηαύηδκ δζαζώγεζεαζ, ὑικμθμβμῦζάκ ζε. 

                                          Θενηνθίνλ. 
Ἱθαζιὸκ ηαὶ εἰνήκδκ ηαὶ ηῶκ παεῶκ ἴαζζκ, δίδμο ἡιῖκ πάκημηε 

Κόνδ, ηαὶ θῶξ μὐνάκζμκ, ἐκ ηῇ ηανδίᾳ ἁβκή, ηῆξ Σῆξ ζεικῆξ 

Πεθαβίαξ, ηαύηδκ δζαζώγεζεαζ, ὑικμθμβμῦζάκ Σε. 

Δζάζςζμκ, ὦ Πεθαβία ζία πάζδξ ἀκάβηδξ, ημὺξ ἐη πόεμο ηῇ ζῇ 

πνεζαείᾳ πνμζηνέπμκηαξ, ὑπὲν ἡιῶκ ἱηεηεύμοζα ηὸκ Σςηῆνα. 

πίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ παθεπὴκ 

ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 

                               Ἀῖηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. 

                             Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πνεζαεύεζκ Χνζζηῷ ζία ηῷ Νοιθίῳ ζμο, ιὴ παύζῃ ἀεί, ὑπὲν 

ἡιῶκ δεόιεεα, ὡξ ἂκ δεζκῶκ ζηεκώζεςκ, ηαὶ παεῶκ ηαὶ ηζκδύκςκ 

ῥοώιεεα, ηαὶ παθεπῶκ ημῦ ἐπενμῦ πνμζαμθῶκ, ηαὶ αίμκ ἡζύπζμκ 

δζάβςιεκ. 
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                           ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 
Νόιῳ εείῳ ἐκίζποζμκ, ἡιᾶξ ἐκ πνδζηόηδηζ πμθζηεύεζεαζ, ηαῖξ πνὸξ 

Κύνζμκ πνεζαείαζξ ζμο, Μῆηεν Πεθαβία ἀεζζέααζηε. 

Σμθζζηείαξ ημῦ ὄθεςξ, ἃξ ἐπζκμεῖηαζ ηαε’ ἡιῶκ πάκημηε, ηῇ ζῇ 

πάνζηζ δζάθοζμκ, ηαὶ ἐκ ὁιμκμίᾳ ἡιᾶξ θύθαηηε. 

Ἡ ηὴκ ιόκδκ πακάπνακημκ, Μῆηεν ηαηζδμῦζα ιοζηαβςβμῦζάκ ζε, 

Πεθαβία ηαύηῃ πνέζαεοε, ὑπὲν ηῆξ Μμκῆξ ζμο ηαὶ ηῆξ κήζμο ζμο. 

                                      Θενηνθίνλ. 

Νήζμο Τήκμο πακύικδηε, ἐλαζνέηῳ ηνόπῳ πνμζηάηζξ πέθδκαξ· ὅεεκ 

ηαύηδκ ἀεὶ θύθαηηε, πίζηεζ πνμζηοκμῦζακ ηὴκ Εἰηόκα Σμο. 

                              ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 
Ἅβζμκ ζεική, Πεθαβία αίμκ ἔγδζαξ, δζὰ ημῦημ ηαεαβίαζμκ ἡιῶκ, ηὰξ 

ηανδίαξ ηῇ ἁβίᾳ ἀκηζθήρεζ ζμο. 

Ῥώιδκ ηαὶ ἰζπύκ, Πεθαβία δίδμο πάκημηε, ιμκαγμύζαζξ ηαῖξ 

ηζιώζαζξ ζε πζζηῶξ, ημῦ παηεῖκ ηὰξ ἐπζκμίαξ ημῦ ἀθάζημνμξ. 

Ὤθεδ ζμζ θαιπνῶξ, ηῶκ Ἀββέθςκ ἡ Βαζίθζζζα, ἣκ ἱηέηεοε ζία 

ἐηηεκῶξ, ὑπὲν ηαύηδξ ηῆξ Μμκῆξ ηῆξ ηζιώζδξ ζε. 

                                       Θενηνθίνλ. 

Γέβμκεκ ἡιῖκ, ἡ ἁβία Σμο ἐιθάκεζα, ηῇ ζίᾳ Πεθαβίᾳ Μανζάι, 

ἀκελάκηθδημξ πδβὴ ηῆξ εὐθμβίαξ Σμο. 

                              ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ. 
Ἡβζάζεκ, ὁ Χνζζηόξ ζε ζία, πνμζδεπεείξ ζμο ηὴκ ζεικὴκ 

πμθζηείακ, Ὃκ ἐηδοζώπεζ ἀεὶ Πεθαβία, ἐλ ἐκαβῶκ ιε πνμθήρεςκ 

ῥύεζεαζ, ηαὶ πμθζηεύεζεαζ πζζηῶξ, ἐκ ἀβάπῃ ηαὶ πάζῃ ζεικόηδηζ. 

Ναιάηςκ, ηῶκ ιοζηζηῶκ ἐπθδνώεδξ, ηῆξ ημῦ Πκεύιαημξ ζεικὴ 

ἐπμιαείαξ, ὡξ ἐεεάζς ηὴκ πάκαβκμκ Κόνδκ, ἐλ ὧκ ιεηάδμξ ῥακίδα 

ζςηήνζμκ, ημῖξ ζὲ ηζιῶζζκ εὐθααῶξ, Πεθαβία Τδκίςκ ἀβθάσζια. 

Μμκήκ ζμο, ηὴκ ἱενὰκ Πεθαβία, ἐκ ᾗ ἤκοζαξ ηὸκ εεῖμκ ἀβῶκα, ηὴκ 

ηεηηδιέκδκ ὡξ ἔκεεμκ δῶνμκ, ηὴκ πακεοώδδ ζμο ηάνακ εεόθδπηε, 

δζάζςγε ἐη πεζναζιῶκ, ηῇ εενιῇ ζμο πνεζαείᾳ πνὸξ Κύνζμκ. 
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                                     Θενηνθίνλ. 

Ἡκίηα, ηῇ Πεθαβίᾳ ἐθάκδξ, Πακαβία Θεμηόηε Μανία, ηὴκ πνὸξ 

ἡιᾶξ ιδηνζηήκ Σμο ἀβάπδκ, ηαύηῃ ζαθῶξ ἀπεηάθοραξ Δέζπμζκα, ἧξ 

ημὺξ πθμοζίμοξ μἰηηζνιμύξ, ηαε’ ἑηάζηδκ ἡιένακ ηανπμύιεεα. 

Δζάζςζμκ, ὦ Πεθαβία ζία πάζδξ ἀκάβηδξ, ημὺξ ἐη πόεμο ηῇ ζῇ 

πνεζαείᾳ πνμζηνέπμκηαξ, ὑπὲν ἡιῶκ ἱηεηεύμοζα ηὸκ Σςηῆνα. 

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

ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

                        Ἀῖηεζηο θαὶ ηὸ Κνληάθηνλ. 

                        Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ταῖξ πνὸξ Χνζζηὸκ Πεθαβία πνεζαείαζξ ζμο, πάζδξ ἀκάβηδξ ἐκ αίῳ 

ηαὶ εθίρεςξ, ηαύηδκ ηὴκ Μάκδνακ ζμο ἄηνςημκ θύθαηηε, 

ιμκαγμοζῶκ ηὰξ πμνείαξ ἰεύκμοζα, πνὸξ ηηῆζζκ ζία ημῦ 

ηνείηημκμξ. 

Πνμηείιεκμκ 

πμιέκςκ ὑπέιεζκα ηὸκ Κύνζμκ, ηαὶ πνμζέζπεξ ιμζ, ηαὶ εἰζήημοζε 

ηῆξ θςκῆξ ηῆξ δεήζεώξ ιμο. 

Σηίπ: Καὶ ἔζηδζεκ ἐπὶ πέηνακ ημὺξ πόδαξ ιμο ηαὶ ηαηεύεοκε ηὰ 

δζααήιαηά ιμο. 

Δὐαγγέιηνλ. Καηὰ Μαηζαῖνλ. (Κεθ.24, 42-47). 

Εἶπεκ ὁ Κύνζμξ· Γνδβμνεῖηε μὖκ, ὅηζ μὐη μἴδαηε πμίᾳ ὥνᾳ ὁ Κύνζμξ 

ὑιῶκ ἔνπεηαζ. ηεῖκμ δὲ βζκώζηεηε ὅηζ εἰ ᾔδεζ ὁ μἰημδεζπόηδξ πμίᾳ 

θοθαηῇ ὁ ηθέπηδξ ἔνπεηαζ, ἐβνδβόνδζεκ ἂκ ηαὶ μὐη ἂκ εἴαζε 

δζμνοβῆκαζ ηὴκ μἰηίακ αὐημῦ. δζὰ ημῦημ ηαὶ ὑιεῖξ βίκεζεε ἕημζιμζ, 

ὅηζ ᾗ ὥνᾳ μὐ δμηεῖηε ὁ οἱὸξ ημῦ ἀκενώπμο ἔνπεηαζ. Τίξ ἄνα ἐζηὶκ ὁ 

πζζηὸξ δμῦθμξ ηαὶ θνόκζιμξ, ὃκ ηαηέζηδζεκ ὁ ηύνζμξ αὐημῦ ἐπὶ ηῆξ 

εεναπείαξ αὐημῦ ημῦ δζδόκαζ αὐημῖξ ηὴκ ηνμθὴκ ἐκ ηαζνῷ; ιαηάνζμξ 

ὁ δμῦθμξ ἐηεῖκμξ ὃκ ἐθεὼκ ὁ ηύνζμξ αὐημῦ εὑνήζεζ πμζμῦκηα μὕηςξ. 

ἀιὴκ θέβς ὑιῖκ ὅηζ ἐπὶ πᾶζζ ημῖξ ὑπάνπμοζζκ αὐημῦ ηαηαζηήζεζ 

αὐηόκ. 

Γόμα. 
Ταῖξ ηῆξ Σῆξ ζίαξπνεζαείαζξ θεῆιμκ, ἐλάθεζρμκ ηὰ πθήεδ ηῶκ 

ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 
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Καὶ λῦλ. 
Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο, πνεζαείαζξ θεῆιμκ, ἐλάθεζρμκ ηὰ πθήεδ ηῶκ 

ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

ηίρ. Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο ζνπ… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β´. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Βίμο ηαεανόηδηζ, ηεημζιδιέκδ ζία, ἠλζώεδξ αθέραζεαζ, ηὴκ 

ιόκδκ πακάπνακημκ Θεμιήημνα, ἧξ ηακῦκ αθέπμοζα, ἐκ ηῇ ἄκῳ 

δόλῃ, ηὴκ ἀκέηθναζημκ θαιπνόηδηα, αὐηὴκ ἱηέηεοε, δίδμζεαζ πεζνὶ 

πθμοημδόηζδζ, αὐηῆξ ηὸ εεῖμκ ἔθεμξ, ηαὶ ηὰξ δζαδόζεζξ ηῆξ πάνζημξ, 

ηαύηῃ ηῇ Μμκῇ ζμο, ηαὶ Τδκῳ ηῇ παηνίδζ ζμο ζεική, ηαὶ πᾶζζ 

Μῆηεν ημῖξ ζπεύδμζζ, ηαύηδξ ηῇ πνδζηόηδηζ. 

                         ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τῆξ ἁβκῆξ Θεμηόημο ὡξ εενάπαζκακ εείακ ὑικμθμβμῦιέκ ζε, αὐηῇ 

βὰν Πεθαβία, ηαὶ κῦκ ηαεάπεν πάθαζ, μἰηεῖμζξ ημὺξ ηναοβάγμκηαξ· 

 ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εὐθμβδηὸξ εἶ. 

κημθῶκ ημῦ Κονίμο ηὴκ ὁδὸκ ηὴκ εὐεείακ Μῆηεν ἐαάδζζαξ, πνὸξ 

ηαύηδκ μὖκ ζία, ηαθῶξ ηὰξ ιμκαγμύζαξ, ηαεμδήβεζ ἑηάζημηε, ημῦ 

ἀπμηθίκεζ ἀεί, ηὰξ ἀηναπμὺξ ηῆξ πθάκδξ. 

Ῥῶζζκ δίδμο ζία, ηαὶ παεῶκ εεναπείακ ἡιῖκ δεόιεεα, ημῖξ πίζηεζ 

πνμζζμῦζζ, ηῇ ηάνᾳ ζμο ηῇ εείᾳ, ηῇ πκεμύζῃ ἐκ Πκεύιαηζ, ὀζιὴκ 

γςῆξ ιοζηζηῆξ, ηαὶ εείακ εὐςδίακ. 

                                      Θενηνθίνλ. 
Γκώιδκ ἔπμοζα εείακ, ηαὶ θαιπνόηδηα αίμο Πανεέκε ἄπνακηε, ἡ 

εεία Πεθαβία, ηῆξ Σῆξ ηαηδλζώεδ, ἐιθακείαξ ηαὶ πάνζημξ, ἧξ ηαῖξ 

πνεζαείαζξ ἁβκή, ηὴκ Σὴκ Μμκὴκ θοθάηηεζξ. 

                                  ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 
Εὗνεξ ζία, ηὴκ ἀθδεῆ εὐηθδνίακ, ηῆξ Θεόπαζδμξ ἀΰθς ἐπζζηέρεζ, 

ἧξ ηαὶ ἡιᾶξ Μῆηεν, ἀκάδεζλμκ ιεηόπμοξ. 

Ῥεόκηςκ Μῆηεν, ὡξ ἐηθοβμῦζα ηὸκ ζάθμκ, πνὸξ ἀπείιαζημκ 

ηοαένκδζμκ θζιέκα, ἄκςεεκ ζία, ιμκαγμοζῶκ πμνείακ. 

Ἀηαηαηνίηςξ, ηαὶ ἐκ ἀβάπῃ ἀκύεζκ, ηαηαλίςζμκ ηὸκ αίμκ Πεθαβία, 

ηὰξ ἐκαζημοιέκαξ, ἐκ ηῇ ζεπηῇ Μμκῇ ζμο. 
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                                     Θενηνθίνλ. 
Σηέπδ Πανεέκε, ηαὶ ἀζθαθὴξ πνμζηαζία, ἔζμ πάκημηε Μμκὴ 

Κεπνμαμοκίμο, ηαὶ ηῇ κήζῳ Τήκῳ, ὑικμύζῃ Σμο ηὴκ δόλακ. 

                         ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 
Ἰδεῖκ ὡξ ἠλζώεδξ, ηὴκ ἁβκὴκ Πανεέκμκ, ηαύηδξ ηὴκ ἄῤῥδημκ δόλακ 

εεάζαζεαζ, Μῆηεν ζία ἀλίςζμκ ημὺξ ηζιῶκηάξ ζε. 

Μμκὴ Κεπνμαμοκίμο, ηαὶ ἡ κῆζμξ Τῆκμξ, ηῇ ζῇ ηαοπῶκηαζ ζία 

θαιπνόηδηζ, αἷξ δίδμο πάκημηε Μῆηεν πάνζκ εεόζδμημκ. 

ζιὴκ ἁβίακ Μῆηεν, πκέεζ ζμο ἡ ηάνα, ηαὶ ηαηεοθναίκεζ ἡιῶκ ηὴκ 

δζάκμζακ, ιμκαζηνζῶκ ηὰξ πμνείαξ ηαεαβζάγμοζα. 

                                 Θενηνθίνλ. 
ικμῦιέκ Σμο ηὴκ πάνζκ, ηεπανζηςιέκδ, ὅηζ πνμζηάηζξ ηαὶ ζηέπδ 

ηαὶ ἔθμνμξ, ἡιῶκ ἐδόεδξ ηῶκ πίζηεζ ιεβαθοκόκηςκ Σε. 

Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ Σε ηὴκ Θεμηόημκ, ηὴκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαὶ πακαιώιδημκ ηαὶ ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Τὴκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Χενμοαείι ηαὶ ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

Σεναθείι, ηὴκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηὴκ ὄκηςξ 

Θεμηόημκ Σέ ιεβαθύκμιεκ. 

 

Τὸκ Χνζζηὸκ πμεήζαζα ἐη ροπῆξ, ημύηῳ Πεθαβία, ἠημθμύεδζαξ 

ἀηθζκῶξ, ἀνεηῶκ ὁζίςκ, ηῇ ηαεανᾷ ἀζηήζεζ· δζὸ ηῆξ ηῶκ Ἁβίςκ, 

δόλδξ ἠλίςζαζ. 

Τήκμο εεῖμξ αθαζηόξ, ηαὶ ηῆξ Θεμηόημο, ἡ εενάπαζκα ἡ πζζηή, 

παίνμζξ Πεθαβία, ζία πακμθαία, Μμκῆξ Κεπνμαμοκίμο, εεῖμκ 

ἀβθάσζια. 

Ἀνεηῶκ ἐηθάιπμοζα ηῷ θςηί, ηὴκ ἁβκὴκ Πανεέκμκ, ηαηδλίςζαζ 

ηαηζδεῖκ, ηαὶ ημῖξ ἐκ ηῇ πόθεζ, ἐλήββεζθαξ ζία, αὐηῆξ ηὴκ εὐδμηίακ, 

ηὴκ πθμοζζόδςνμκ. 

Μύζηζξ ἀκεδείπεδξ εεμεζδήξ, ηῆξ ἁβκῆξ Πανεέκμο, ηαὶ ἐιύδζαξ ημὺξ 

πζζημύξ, ημὺξ ἐκ κήζῳ Τήκῳ, αὐηῆξ ηὴκ εείακ πάνζκ, ζία Πεθαβία, 

Ἁβίςκ ζύιιμνθε. 
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Χάνζημξ ἐπθήζεδζακ ἀθδεῶξ, ηαηὰ ημὺξ ζμὺξ θόβμοξ, ὅηε εὗνμκ 

ὑπὸ ηὴκ βῆκ, ηὴκ ζεπηὴκ Εἰηόκα, ηῆξ Θεμηόημο Μῆηεν, μἱ εὐζεαεῖξ 

ἐκ Τδκῳ, Χνζζηὸκ δμλάγμκηεξ. 

Τὴκ Κεπνμαμοκίμο Μῆηεν Μμκήκ, ζηέπε Πεθαβία, ἀπὸ πάζδξ 

ἐπζαμοθῆξ, πνὸξ ζὲ βὰν ζία, ιεηὰ ηὴκ Θεμηόημκ, πνμζηνέπεζ 

ηαοπςιέκδ, ηῇ εείᾳ ηάνᾳ ζμο. 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ ἡ 

δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ 

εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

Σό Σξηζάγηνλ… 

 

θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 
θέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαύηδκ Σμζ ηὴκ ἱηεζίακ, ὡξ Δεζπόηῃ, μἱ ἁιανηςθμί 

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ. 

 

Γόμα. 
Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί Σμὶ βὰν πεπμίεαιεκ. Μή ὀνβζζεῆξ ἡιῖκ 

ζθόδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἡιῶκ. Ἀθθ’ ἐπίαθερμκ ηαὶ κῦκ 

ὡξ εὔζπθαπκμξ ηαὶ θύηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηῶκ ἐπενῶκ ἡιῶκ. Σὺ βὰν εἶ 

Θεόξ ἡιῶκ ηαὶ ἡιεῖξ θαόξ Σμο, πάκηεξ ἔνβα πεζνῶκ Σμο ηαὶ ηὸ 

ὄκμιά Σμο ἐπζηεηθήιεεα. 

 

Καί λῦλ. 
Τῆξ εὐζπθαβπκίαξ ηὴκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκδ Θεμηόηε, 

ἐθπίγμκηεξ εἰξ Σέ ιή ἀζημπήζμιεκ, ῥοζεείδιεκ δζά Σμῦ ηῶκ 

πενζζηάζεςκ, Σὺ βὰν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ ηῶκ Χνζζηζακῶκ. 

 

 

                                   40 Κύξηε ειέεζνλ 



[214] 

 

 

 

 

 

                                   Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 
Μῆηεν, Πεθαβία εαοιαζηή, ζηεῦμξ ἀνεηῶκ ἰζαββέθςκ, εεναπαζκὶξ 

ἐηθεηηή, ηῆξ ἁβκῆξ Θεόπαζδμξ ηαὶ Θεμιήημνμξ, πνὸξ αὐηὴκ ἀεὶ 

πνέζαεοε, ὑπὲν ηῆξ Μμκῆξ ζμο, ηαὶ ηῆξ αθαζηδζάζδξ ζε, κήζμο 

ἑηάζημηε, ἵκα, ηῆξ αὐηῆξ πνμζηαζίαξ, πάκημηε ἡιῖκ ηαὶ ἐκ πᾶζζ, 

πμνδβῇ ηὴκ πάνζκ ηὴκ ζςηήνζμκ. 

 

Δέζπμζκα πνόζδελαζ ηὰξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ Σμο, ηαὶ θύηνςζαζ 

ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

 

Τὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο εἰξ Σὲ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, θύθαλόκ 

ιε ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο.
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