
[25] 

 

4 επηεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηνλ 

Άγηνλ Πξνθήηελ Μσπζή ηνλ Θεόπηε 

Πνίεκα Γξos Χαξαιάκπνπο Μ. Μπνύζηα 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 

 

ηνλ ΡΜΒ’ (142) Ψαικόλ. 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ, …. 

Θεόο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

Δἶηα ηὸ ηξνπάξηνλ.  

                   Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τὸλ ζεαζάκελνλ πξὶ θιεγνκέλελ βάηνλ, θαὶ μέλσο κὴ 

θαηαθαηνκέλελ ἐλ ηῷ Σηλαίῳ, κέιςσκελ Μσζέα ζεπηόλ, θξάδνληεο· 

ἐπάθνπζνλ, ζῶλ πξνζθύγσλ Θεόπηα, θαὶ ηὸ πῦξ θαηάζβεζνλ, ηῶλ 

ἡκῶλ ἁκαξηάδσλ, ηαῖο ἐπνκβξίαηο ζνῦ ηῶλ πξεζβεηῶλ, πξὸο ηὸλ 

Σσηῆξα, Οὗ δόμαλ ἑώξαθαο. 

                          Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζσκέλ πνηέ Θενηόθε, …. 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, ….. 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο 

Μσϋζέσο Θεόπηνπ, ιηηὰο ἐμαηηνῦκαη. Χ. Μ. Μ. 

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

Μὴ παύζῃ πξὸο Κύξηνλ δπζσπῶλ, ἰζῦλαη ἱθέηαο, ηνὺο ἐλζέξκνπο 

ζνπ Μσϋζῆ, πξὸο γῆλ ηῆο Θενῦ ἐπαγγειίαο, ηνῦ Ἰζξαὴι 

θαηεπζῦληνξ ἀλύζηαθηε. 
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Ὡο πόληνλ δηέηακεο ξπζξόλ, ζῇ ῥάβδῳ Θεόπηα, θαὶ δηήγαγεο 

Μσϋζῆ, ιαὸλ νὕησ λῦλ εὐρῶλ ζνπ ῥάβδῶ, ηῶλ ἀνξάησλ ἐρζξῶλ 

θξαῦζαη θξύαγκα. 

Ὑκλνῦκέλ ζε ἅπαληεο Μσϋζῆ, ηὸλ ἐλ Θαβσξίῳ ζεαζάκελνλ ηνῦ 

Φξηζηνῦ, ηὴλ ἄῤῥεηνλ δόμαλ θαὶ βνῶκελ· αὐηῆο ἡκᾶο ἀπνιαῦζαη 

ἀμίσζνλ. 

                                         Θενηνθίνλ. 

Σὲ ζξόλε ππξίκνξθε ηνῦ Θενῦ, ρξπζήιαηε πύιε, θαὶ θαζέδξα 

βαζηιηθή, ηηκῶληεο εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο, ραῖξε βνῶκελ ἁγλὴ 

ἀεηπάξζελε. 

                                 ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

θθαζάξαο ηὸλ λνῦλ ζνπ κπζηαγσγὲ Ἅγηε, Μσϋζῆ ἀριύνο ἐλύισλ, 

Θενῦ ὀπίζζηα, θαηεμηώζεο ἰδεῖλ, ἐλ ηῷ Φσξὴβ θαὶ ηὴλ δόμαλ, ἐλ 

Θαβὼξ ηὴλ ἄῤῥεηνλ, Τνύηνπ ζεζπέζηε. 

Ὡο θζαξηῶλ ὑπεξόπηεο θαὶ δεισηὴο ἔλζεξκνο, ηῶλ δηακελόλησλ 

ἀπαύζησο πάληνηε πξέζβεπε, ὑπὲξ ἡκῶλ Μσϋζῆ, ηῶλ ἐθηεινύλησλ 

ἐλ πίζηεη, κλήκελ ζνπ ηὴλ πάκθσηνλ, θαὶ ἀεηζέβαζηνλ. 

Σσθξνζύλεο ππμία δεῖμνλ ηνὺο ζνὺο πξόζθπγαο, Μσϋζῆ ὁ ράξηηη 

ζείᾳ θαηαθνζκνύκελνο, ζπλέζεη θαὶ Ἰζξαήι, ηνῦ ζπγγελνῦο 

ρξεκαηίζαο, ιπηξσηὴο θαθώζεσο, ηνῦηνλ ῥπζάκελνο. 

                                              Θενηνθίνλ. 

Θενηόθε Παξζέλε ἄξηνπ δσῆο ηξάπεδα, δνύισλ ιηκσηηόλησλ Σνπ 

ηάρνο πιῆζνλ ὡο εὔζπιαγρλνο, θαξδία ηνῦ Σνῦ Υἱνῦ, ἄξηνπ ἁγίνπ 

ηῷ ὄληη, δσξνπκέλνπ ἅπαζη, βίνλ αἰώληνλ. 

Ἀμίσζνλ, ἡκᾶο ζεάζαζζαη θάιινο, Θενῦ πξνζώπνπ ηὸ ἀκήραλνλ, 

Μσϋζῆ Θεόπηα, ηὴλ εὔθιεηαλ Αὐηνῦ ὁ ἰδώλ, ἐλ ηῷ Θαβσξίῳ. 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

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

                            Ἦρνο β΄. Πξεζβεῖα ζεξκῆ. 

Σεπηὲ Μσϋζῆ ὁ βάηνλ ἀθαηάθιεθηνλ, ἰδὼλ ἐλ Σηλᾷ, ζῶλ πξεζβεηῶλ 

θαηάθιεμνλ, ππξὶ ἁκαξηίαο κνπ ηὰο πνιιάο, Πξνθεηῶλ ἀθξνζίληνλ, 

θαὶ ηνῦ δεηλνῦ ἐμάξπαζνλ ππξόο, ηνῦ κέιινληνο ζνὶ ηὸλ 

θαηαθεύγνληα. 

                               ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

παμίσο ηηκῶληέο ζε, ηὸλ ἐθ ηῆο δνπιείαο Αἰγύπηνπ ζώζαληα, 

Μσϋζῆ ιαὸλ θηιόζενλ, ζὰο ιηηὰο πξὸο Κηίζηελ ἐμαηηνύκεζα. 

Ὁδεγὸο ἀπιαλέζηαηνο, ἴζζη πξὸο ηειείσζηλ ηῶλ πξνζθύγσλ ζνπ, 

ἰζπληὴξ ὁ πέισλ ἄξηζηνο, Ἰζξαὴι πξὸο γῆλ παηξώαλ ἔλδνμε. 

Πιάθαο ὁ θνκηζάκελνο, ηνῦ ἐγγεγξακκέλνπ ρεηξὶ ηνῦ Κηίζηνπ ζνπ, 

λόκνπ πᾶζη θαηαμίσζνλ, Μσϋζῆ ηεξεῖλ αὐηὸλ ἱθέηαο ζνπ. 

                                       Θενηνθίνλ. 

Τόθνλ Σὸλ δηεξκήλεπζε, Μσϋζῆο αἰλίγκαηη πιείζηνηο Γέζπνηλα, 

θηβσηόλ Σε ζεαζάκελνο, βάηνλ ἀθαηάθιεθηνλ θαὶ ηξάπεδαλ. 

                                  ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὄξγαλνλ Θενῦ, ρξεκαηίζαο Πάηεξ εὔρξεζηνλ, πιήξνπ γλώζεσο 

θαξδίαο ηὰο ἡκῶλ, νὐξαλίνπ Μσϋζῆ ζενεηδέζηαηε. 

Ὕκλνηο κειηρξνῖο, Μσϋζῆ ζὲ κεγαιύλνληεο, δπζσπνῦκέλ ζε ηνῦ 

ζώκαηνο ὁξκάο, ρακαηδήινπο ηῶλ πξνζθύγσλ ζνπ θαηάζηεηινλ. 

Λῦζνλ Μσϋζῆ, ηῶλ παζῶλ ἡκῶλ ζθνηόκαηλαλ, ὁ ιακπξῶο ἐλ ηῷ 

Θαβὼξ ἀμησζείο, ηὸλ Θεάλζξσπνλ ἰδεῖλ κεηακνξθνύκελνλ. 

                                        Θενηνθίνλ. 

Ἵιεσλ ἡκῖλ, ηὸλ Υἱόλ Σνπ Μῆηεξ ἔξγαζαη, θαὶ Θεὸλ ἡκῶλ ἀόθλνηο 

Σνπ εὐραῖο, ἵλα Σὲ εἰο ηνὺο αἰῶλαο κεγαιύλνκελ. 

                                  ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ. 

Τὸλ πάλζεπηνλ, Πξνθεηῶλ ἀθξέκνλα, θαὶ ἀζηέξα πακθαῆ 

νἰθνπκέλεο, ὡο λνκνζέηελ ζεόζδνηνλ πάληεο, θαὶ ἰζρπξὸλ 

ἀλπκλνῦληεο ἡγήηνξα, βνῶκελ· λόκνπ Μσϋζῆ, ηεξεηὰο δεῖμνλ ζνὶ 

ηνὺο πξνζθεύγνληαο. 
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Ἀληίπαινλ, Μσϋζῆ ἐλίθεζαο, ζνῦ ηῷ ζώκαηη ζηαπξνῦ πξνραξάμαο, 

ηὸλ ηύπνλ θαὶ Ἀκαιὴθ δπλαζηείαλ, ἔζξαπζαο ζζέλεη Πξνθῆηα 

ζεόπλεπζηε, ηνῦ ζηαπξσζέληνο Ἰεζνῦ, ηνῦ ἡκῖλ δσξνπκέλνπ ηὸ 

ἔιενο. 

Σσηήξηνλ, ἧκαξ ἀλαηείιαληα, Αἰγππηίνηο ὑπλνδνύιῳ ιαῷ ζνπ, 

δεδνπισκέλνπο ηνῖο πάζεζη πάηεξ, ζαῖο πξνζεπραῖο Μσϋζῆ 

ἐιεπζέξσζνλ, θαὶ ἀθεξάησλ ἀγαζῶλ, ἀπνιαῦζαη ἡκᾶο θαηαμίσζνλ. 

                                     Θενηνθίνλ. 

πάθνπζνλ, λῦλ ηῶλ δενκέλσλ Σνπ, Θενηόθε ἡ ἀκάξαληνο ἄλζνο, 

ἀζπόξσο ηέμαζα ὡο πξνεδήινπ, ηνῦ Ἀαξὼλ ῥάβδνο πξὶλ ἡ 

θαηάμεξνο, θαὶ εὐσδίαο κπζηηθῆο, ηνῦ Υἱνῦ Σνπ ἡκᾶο πιήξνπ 

ἅπαληαο. 

Ἀμίσζνλ, ἡκᾶο ζεάζαζζαη θάιινο, Θενῦ πξνζώπνπ ηὸ ἀκήραλνλ, 

Μσϋζῆ Θεόπηα, ηὴλ εὔθιεηαλ Αὐηνῦ ὁ ἰδώλ, ἐλ ηῷ Θαβσξίῳ. 

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

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

                    Αἲηεζηο θαὶ ηὸ Κνληάθηνλ.  

                 Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τὸλ δη’ ἐξήκνπ ιαὸλ ὁδεγήζαληα, ὃλ ἐμ Αἰγύπηνπ δεζκῶλ 

ἠιεπζέξσζε, πξὸο Φαλαὰλ γῆλ ἐθζύκσο ηηκήζσκελ, ζενεηδῆ 

Μσϋζέα αἰηνύκελνη, αὐηνῦ ηὰο ιηηὰο πξὸο ηὸλ Κύξηνλ. 

Πξνθείκελνλ 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηῷ Κπξίῳ κνπ· θάζνπ ἐθ δεμηῶλ κνπ, ἕσο ἂλ ζῷ 

ηνὺο ἐρζξνύο ζνπ, ὑπνπόδηνλ ηῶλ πνδῶλ ζνπ. 

Σηίρ. Σὺ Ἱεξεὺο εἰο ηὸλ αἰῶλα θαηὰ ηὴλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ. 

                Δὐαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ. 

λ ηαῖο ἡκέξαηο ἐθείλαηο, παξαιακβάλεη ὁ Ἰεζνῦο ηὸλ Πέηξνλ θαὶ 

Ἰάθσβνλ θαὶ Ἰσάλλελ ηὸλ ἀδειθὸλ αὐηνῦ θαὶ ἀλαθέξεη αὐηνὺο εἰο 

ὄξνο ὑςειὸλ θαη᾿ ἰδίαλ· θαὶ κεηεκνξθώζε ἔκπξνζζελ αὐηῶλ, θαὶ 

ἔιακςε ηὸ πξόζσπνλ αὐηνῦ ὡο ὁ ἥιηνο, ηὰ δὲ ἱκάηηα αὐηνῦ ἐγέλεην 

ιεπθὰ ὡο ηὸ θῶο. Καὶ ἰδνὺ ὤθζεζαλ αὐηνῖο Μσζῆο θαὶ Ἠιίαο κεη᾿ 

αὐηνῦ ζπιιαινῦληεο. Ἀπνθξηζεὶο δὲ ὁ Πέηξνο εἶπε ηῷ Ἰεζνῦ· Κύξηε, 

θαιόλ ἐζηηλ ἡκᾶο ὧδε εἶλαη· εἰ ζέιεηο, πνηήζσκελ ὧδε ηξεῖο ζθελάο, 

ζνὶ κίαλ θαὶ Μσζεῖ κίαλ θαὶ κίαλ Ἠιίᾳ. Ἔηη αὐηνῦ ιαινῦληνο ἰδνὺ 
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λεθέιε θσηεηλὴ ἐπεζθίαζελ αὐηνύο, θαὶ ἰδνὺ θσλὴ ἐθ ηῆο λεθέιεο 

ιέγνπζα· νὗηόο ἐζηηλ ὁ πἱόο κνπ ὁ ἀγαπεηόο, ἐλ ᾧ εὐδόθεζα· αὐηνῦ 

ἀθνύεηε· θαὶ ἀθνύζαληεο νἱ καζεηαὶ ἔπεζνλ ἐπὶ πξόζσπνλ αὐηῶλ 

θαὶ ἐθνβήζεζαλ ζθόδξα. Καὶ πξνζειζὼλ ὁ Ἰεζνῦο ἥςαην αὐηῶλ 

θαὶ εἶπελ· ἐγέξζεηε θαὶ κὴ θνβεῖζζε. πάξαληεο δὲ ηνὺο ὀθζαικνὺο 

αὐηῶλ νὐδέλα εἶδνλ εἰ κὴ ηὸλ Ἰεζνῦλ κόλνλ. Καὶ θαηαβαηλόλησλ 

αὐηῶλ ἀπὸ ηνῦ ὄξνπο ἐλεηείιαην αὐηνῖο ὁ Ἰεζνῦο ιέγσλ· κεδελὶ 

εἴπεηε ηὸ ὅξακα ἕσο νὗ ὁ πἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ ἐθ λεθξῶλ ἀλαζηῇ. 

Γόμα. 

Ταῖο ηνῦ Σνῦ Πξνθήηνπ πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε 

ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ λῦλ. 

Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

ηίρ. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ.  

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Ξέλσο ὁ ηὴλ ἄβπζζνλ, ζαιάζζεο ῥάβδῳ μεξάλαο, θαὶ ιαὸλ 

ζεόθηινλ ὅινλ, ἀθαηάθιπζηνλ ζώζαο Ἅγηε, θαὶ ἐρζξνῦ ἅξκαηα ζὺλ 

ηνῖο ἵππνηο πᾶζη, Αἰγππηίνπ εἰο ηὰ ὕδαηα βπζίζαο, πξέζβεπε Μσϋζῆ, 

ιπηξῶζαη ζνὺο πξόζθπγαο, θαὶ γέλνο ηὸ ρξηζηώλπκνλ, ἔιενο Θενῦ 

ἐθδερόκελνλ, ἐθ ηῆο ἁκαξηίαο, δεηλνῦ θαηαθιπζκνῦ, ζενεηδὲο 

Πξνθῆηα, ἵλα ηηκῶκέλ ζε, νἱ πηζηνὶ ἀείπνηε. 

                            ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 
Ξέλσο ζῇ ζείᾳ ῥάβδῳ ηῆο Μεῤῥᾶο ὁ γιπθάλαο πνηὲ ηὰ λάκαηα, 

κεηάβαιε ιηηῶλ ζνπ ἡκῶλ, ηὰο πηθξνγόλνπο ἁκαξηίαο, δεόκεζα 

ζενεδὲο Μσϋζῆ, ηῇ παλζζελεῖ δπλάκεη. 

Ἀθαηάβιεηε Πάηεξ ὄθηλ ηὸλ ἰνβόινλ Δὔαλ πηεξλίζαληα, ἐλίθεζαο 

ζηπιώζαο, αὐηὸλ ἐλ ηῇ ἐξήκῳ, Μσϋζῇ· ὅζελ θξάδνκελ· ἡκῖλ ηὰο 

πύιαο δέκ, δηάλνημνλ εὐραῖο ζνπ. 

Ἱεξέσλ ιακπξόηεο ζηξαηεγῶλ θνζκηόηεο θαὶ ἑηνηκόηαηε, ἀθέζηνξ 

ζῶλ πξνζθύγσλ, ὁ ἐλ ἐξήκῳ ζξέςαο Ἰζξαὴι ηὸλ ἀγλώκνλα, ζξέςνλ 

θἀκὲ Μσϋζῆ, ηῷ ἄξηῳ κεηαλνίαο. 
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                                      Θενηνθίνλ. 

Τνῖο Σνῖο δνύινηο βξαβεῖα δίδνπ λίθεο ἀιήθηνπ Θενγελλήηξηα, 

θαπρήζεσο ἁπάλησλ, ηῶλ εὐζεβνύλησλ ζηέθνο, ἵλα Σὲ 

κεγαιύλνκελ, κειηζηαγέζηλ ᾠδαῖο, ηὴλ Κεραξηησκέλελ. 

                              ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Οὐξαλνδξόκνλ, ὁ δηαλύζαο πνξείαλ, Μσϋζῆ θαὶ ηὸλ ἄζαξθνλ 

Λόγνλ, θαηηδὼλ ἐλ γλόθῳ, γελνῦ κνη ἀληηιήπησξ. 

Ὑπὲξ ἁπάλησλ, ηῶλ γεξαηξόλησλ ζε εὔρνπ, Μσϋζῆ ὁ ηὴλ γῆλ ηῶλ 

πξαέσλ, θαηηδὼλ ἐμ ὄξνπο, θαὶ πλεύκαηη εὐθξάλαο. 

Μὴλ κνῦ παξίδῃο, ηὴλ πξνζεπρὴλ ὁ ἱκάληα, ὑπνδήκαηνο ιύζαο πξὸ 

βάηνπ, θαηαθιεγνκέλεο, ηππνύζεο Θενηόθε. 

                                     Θενηνθίνλ. 

Ἁγλὴ Παξζέλε, ηνὺο ἐλ Σηλᾷ ἀζθνπκέλνπο, θαὶ ρξηζηώλπκνλ πᾶζαλ 

ρνξείαλ, ζθέπε Μσϋζέσο, δεήζεζηλ ἀπαύζηνηο. 

                        ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἱθάλσζνλ ἐλζέξκνπο, πξόζθπγάο ζνπ ηξίβνλ, ηὴλ ζσζηηθὴλ 

δηαβῆλαη ρξεζηόηεηνο, θαὶ θαηαληῆζαη Θεόπηα εἰο ὕςνο ἄῤῥεηνλ. 

Φαξίησζνλ ἱθέηαο, ζνὺο θαὶ πξὸο ιηκέλα, ηῆο ἐπηγλώζεσο ἴζπλνλ 

ἅπαληαο, ζὲ Μσϋζῆ ἀλπκλνῦληαο ιακπξῶο ἑθάζηνηε. 

Μνξθώζαο ἐλ ςπρῇ ζνπ, ηὸ θάιινο ηῆο Τξηάδνο, ηῆο παλζζελνῦο 

ράξηλ εὗξεο πξνζθύγσλ ζνπ, κνξθνῦλ ηὰ ἤζε Θεόπηα παληεξώηαηε. 

                                  Θενηνθίνλ. 

Μεηξάλαδξε Παξζέλε, ἥλπεξ πξνεηύπνπ, ἡ ἐλ Σηλᾷ βάηνο ἡ 

ἀθαηάθιεθηνο, θιέμνλ ἀθάλζαο παζῶλ κνπ, ππξὶ Σῆο ράξηηνο. 

Ἄμηνλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί  παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαί  ἐλδνμνηέξαλ  ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ· ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ  ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 
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Φαίξνηο, λνκνζέηα ηνῦ Ἰζξαήι, Μσϋζῆ ζεόπηα, ἐθ δνπιείαο ηνῦ 

Φαξαώ, ὁ ἐιεπζεξώζαο, ιαὸλ δεδνπισκέλνλ, ἐπηηαγῇ ηῇ ζείᾳ, πάηεξ 

ζεηόηαηε. 

Ῥάβδῳ ζνπ δηέηακεο ξπζξάλ, ζάιαζζαλ ηξηζκάθαξ, θαὶ ἐμήγαγεο 

ηὸλ ιαόλ, ἐθ ηῆο Αἰγππηίαο, δνπιώζεσο εἰο γαῖαλ, ἐπαγγειίαο πάηεξ, 

ζενεηδέζηαηε. 

Τὸλ ζενπηηθώηαηνλ νἱ πηζηνί, Πξνθεηῶλ ηὸ θιένο, ηὸλ ἐλ ὄξεη πάιαη 

Σηλᾷ, Θεῷ ζπιιαινῦληα, ἐλ γλόθῳ θαὶ ἐλ βάηῳ, θαὶ Νόκνλ 

δεδεγκέλνλ, Μσζῆλ ηηκήζσκελ. 

Πιάθαο ζενγξάθνπο ἐλ ηῷ Φσξήβ, εἴιεθαο πξνζηάμεη, ηνῦ 

παληάλαθηνο Μσϋζῆ, θαὶ θαηεμηώζεο, ηῶλ ὀπηζζίσλ κέξνο, 

ζεάζαζζαη Κπξίνπ, πάζεο ηῆο θηίζεσο. 

Φαίξνηο ζεαπγέζηαηε Μσϋζῆ, ὁ Φξηζηνῦ ηὴλ δόμαλ, ζεαζάκελνο ἐλ 

Θαβώξ, ἧζπεξ ἀπνιαύεηο, ζὺλ Πξνθεηῶλ ρνξείαηο, θαὶ ηάγκαζηλ 

Ἁγίσλ, ἐλ ζείνηο δώκαζη. 

Βάηνλ ἀθαηάθιεθηνλ ἐλ ππξί, Μσϋζῆ ζεόπηα, ζεαζάκελνο ἐλ Σηλᾷ, 

ἔιπζαο ἱκάληα, ηῶλ ζῶλ ὑπνδεκάησλ, πξὸ ηαύηεο πξνηππνύζεο, ηὴλ 

Θενκήηνξα. 

Ὡο ἐθ ηῆο δνπιείαο ηνῦ Φαξαώ, ἐιπηξώζσ γέλνο, ἐκπεξίζηαηνλ 

Ἰζξαήι, νὕησ ιύηξσζαί κε, ἁκαξηηῶλ δνπιείαο, ζνὶ Μσϋζῆ ηῷ 

πίζηεη, λῦλ θαηαθεύγνληη. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Σὸ Σξηζάγηνλ…. 

θαί ηά Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 
ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γάξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηήλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ 

ἁκαξησινί  πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

 



[32] 

 

Γόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνί γάξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαί 

λῦλ  ὡο  εὔζπιαρλνο θαί ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σύ 

γάξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαί ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ 

Σνπ  θαί  ηό  ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα. 

Καί λῦλ.Τῆο εὐζπιαρλίαο ηήλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ  πεξηζηάζεσλ· Σύ γάξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

                         

40 Κύξηε ειέεζνλ 

                           

                           Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ.  
Βάηνλ, θιεγνκέλελ ἐλ Σηλᾷ, θαὶ κὴ θαηνκέλελ Θεόπηα, ὁ 

ζαπκαζηῶο θαηηδώλ, θαὶ ηὰ ζενράξαθηα ιαβὼλ ζεηόηαηε, ἐλ Φσξὴβ 

ὄξεη, γξάκκαηα κὴ παύζῃ, πξεζβεύσλ Μσϋζῆ, ηῷ Κηίζαληη Οὗπεξ 

ἑώξαθαο δόμαλ, ἐλ Θαβὼξ ἀμηῶζαη, θαὶ ἡκᾶο ζαθῶο ἀπνιαῦζαη, 

δόμεο ηῆο Αὐηνῦ Μεηακνξθώζεσο. 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 
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