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21 Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ἀξρηεπ. Ῥνζηώθ, Ἀλη. Μάξθνπ 

 

 Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 

 

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

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τνῦ Ἱεξάξρνπ ἱθεζίαηο, Οἰθηῖξκνλ,* ηνῦ Γεκεηξίνπ ηνῦ ἐλ 

Ῥνζηώθ Ἐπηζθόπνπ* ηνῦ  ἐλ  Ῥσζίᾳ,  Παηξόο  ἡκῶλ ηνῦ  

ζαπκαηνπξγνῦ,* πέκςνλ  ηά  ἐιέε  Σνπ* ἐπί  ιαόλ  ἀζεβνῦληα*  θαί  

παξαπηθξαίλνληα* Σέ  ηόλ  ηῶλ  ὅισλ  Γεζπόηελ.* Αὐηόλ  

πξνζάγσκελ  γάξ  ὡο  πξεζβεπηήλ,* ὡο  θεθηεκέλνλ*  ηήλ  ράξηλ  

Σνπ, Κύξηε.   

Γόμα. Σό αὐηό.  Καί  λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Τῇ  Θενηόθῳ  ὡο  κεηξί  ἐθβνῶκελ* νἱ  ηπξαλλνύκελνη  

ἐρζξνῦ  δπλαζηείᾳ,* ηῇ ζετθῇ  Σνπ  ζθέπαζνλ  ἀγάπῃ  ἡκᾶο·* 

ζπεῦζνλ, Κόξε, ῥύζαζζαη*  ηῶλ  ηνῦ  Βειίαξ  παγίδσλ*  θαί  ηῆο  

θαηαζιίςεσο*  θαί  ηῆο δαηκόλσλ  καλίαο·* Σνῦ  γάξ  ὑπάξρεη ἡ  

Δἰθώλ  ἡ ηνῦ  Ῥνζηώθ,* ἡ  ἐλ Ῥσζίᾳ,* ἡκῶλ  ἡ ἀληίιεςηο. 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο.  

 

Ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο  ἐλ ηνῖο Θενηνθίνηο· ΑΝΤΩΝΙΟΥ. 

 

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

Φάξηζαί κνη ιόγνλ, Τξηάο ζεπηή,* ιηηαῖο ηνῦ ἁγίνπ* 

Λεηηνπξγνῦ Σνπ θαί  θσηηζκόλ,* ἵλα δπλεζῶ ηνῦ ἀλπκλῆζαη,* ηὰ 

θαη’ ἐρζξνῦ αὐηνῦ ἔλδνμα ηξόπαηα. 

 

Ἀγάπεο ηόλ ἔκπιενλ, ἀδειθνί,* ὑκλήζσκελ ὕκλνηο* 

ζεαξέζηνηο θαί ηῇ αὐηνῦ* πξνζπέζσκελ ζήθῃ ἐθδεηνῦληεο* αὐηνῦ 

ηήλ ζώδνπζαλ πάληαο ἀληίιεςηλ. 
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Ἴνλ εὐσδέζηαηνλ ηνῦ Σηαπξνῦ,* θξῖλνλ ἐθβιαζηήζαλ* ἐλ ηῇ 

Ῥσζίαο ἁγίᾳ γῇ,* ῥόδνλ εὐσδέζηαηνλ, Πάηεξ,* ηῇ Ἐθθιεζίᾳ 

ἐπίθπςνλ, Ἅγηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἄλαζζα Κόξε, ὑπεξθπῶο,* ηέηνθαο ηόλ Λόγνλ* ὁκννύζηνλ 

ηῷ Παηξί* θαὶ Πλεύκαηη ἅκα· δηὸ πάληεο,* ὡο Θενηόθνλ ἀεὶ 

καθαξίδνκελ. 

 

Ὠδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Ῥίςαο πάληα δηά θόβνλ* ηόλ ηνῦ Θενῦ, Ἅγηε,* πάζαο ηῆο 

ζαξθὸο ηὰο ὀξέμεηο θαηαπεπάηεθαο·* δηό ἐπόκβξηζνλ* ηνῖο ζέ 

ηηκῶζη ηόλ θόβνλ* ηνῦ Κπξίνπ, ἔλδνμε* Πάηεξ Γεκήηξηε. 

 

Ἐκπαζείαο ληθήζαο* ηνύο ινγηζκνύο, Ἅγηε,* πξάνο θαὶ 

ἀθέξαηνο ὤθζεο* θαὶ πιήξεο ράξηηνο,* παηδεύσλ ηέθλα ζνπ* πξὸο 

ἐπηδόζεηο ἁγίαο·* ἡκᾶο νὖλ παξακύζεζνλ,* ζεῖε Γεκήηξηε. 

 

Ὅισο θαζεγηαζκέλνο,* ὅισο νὐξάληνο ἄλζξσπνο,* ὤθζεο ἐλ 

ηῇ γῇ βηώζαο* βίνλ Ἀγγέισλ νὐξάληνλ·* ὅζελ ἡκᾶο ηνύο ηηκῶληαο 

ζείαλ κλήκελ ζνπ* θαηαμίσζνλ* Ἀγγέινπο ἔρεηλ ὡο πξόηππνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νεθξσζέληα κε, Κπξία,* ηαῖο ηνῦ Βειίαξ πξνζθξνύζεζη,* 

δώσζνλ δεηλῶο λεθξσζεῖζαλ ηνῖο παξαπηώκαζη,* Παξζέλε 

Ἄρξαληε,* ηὴλ παλαζιίαλ ςπρήλ κνπ* θαὶ ηαύηελ ζπλέηηζνλ* θόβῳ 

ηνῦ Κηίζαληνο. 

 

Γηάζσζνλ* ηαῖο  Γεκεηξίνπ  πξεζβείαηο Παληειεῆκνλ,* ὅηη  

πάληεο  θαηόπηλ  Σνῦ  αὐηῷ  θαηαθεύγνκελ,* ὡο  ἔρνληη  ηήλ  πξόο  

Σέ  παῤῥεζίαλ. 
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Ἐπίβιεςνλ*  ἐπηθακπηόκελνο  Θενηόθνπ*  θαί   ηνῦ Ἁγίνπ  

ηαῖο  ιηηαῖο  Οἰθηῖξκνλ,* ἐθ’ ἡκᾶο  ηνύο  ἀζζελεῖο*  θαί  ιύηξσζαη  

ηόλ  ιαόλ  Σνπ.  

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Σά  ἄλσ  δεηῶλ. 

Ῥνζηώθ ηῇ ζεπηῇ* Δἰθόλη λῦλ πξνζπίπηνκελ,* νἱ  ἐλ πόλνηο  

ςπρῆο*  θαί  ζιίςεζη  ὑπάξρνληεο·* θαί  δη’ αὐηῆο  αἰηνύκεζα*  ηῆο  

Θενηόθνπ  ηό  ἄκεηξνλ  ἔιενο* θαί ηήλ ηαρεῖαλ  Ταύηεο  

ζπλδξνκήλ,* Γεκεηξίνπ ἱθεζίαηο ηνῦ ζεόθξνλνο. 

 

Ὠδή δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Πάηεξ ζεῖε ἐπάθνπζνλ,* ιύηξσζαη θηλδύλσλ ηνὺο ζὲ 

γεξαίξνληαο* θαὶ ηηκῶληάο ζνπ ηὰ ιείςαλα,* ὅπσο ζέ ἀπαύζησο 

καθαξίδνκελ. 

 

Ἀλπκλνῦκελ ζε, ἔλδνμε·* δηό λελεθξσκέλελ ςπρὴλ ἡκῶλ*  

ἐμαλάζηεζνλ πξεζβείαηο ζνπ,* ἐξαζηά Κπξίνπ παλζεβάζκηε. 

 

Βαξπλζέληαο ηνῖο πάζεζη,* ὡο ἔρσλ παῤῥεζίαλ Κπξίῳ 

πξέζβεπε,* ηνῖο ὑκλνῦζί ζε δσξήζαζζαη,* ηῶλ πιεκκειεκάησλ ηὴλ 

ζπγρώξεζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τῆο Μεηξόο Σνπ δεήζεζη* θαί ηνῦ Γεκεηξίνπ Κύξηε 

δώξεζαη,* ηνῖο ἱθέηαηο Σνπ ηὴλ ἄθεζηλ* ηῶλ πιεκκειεκάησλ, 

πεξάγαζε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο* ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ, παλεύθεκε,* ὡο ἐιένπο 

ηνῦ Κπξίνπ ἐξαζηήο,* Ῥαζησβίαο ηῆο κεγίζηεο ἴνλ εὔνζκνλ. 

 

Νίθελ ἐθ Θενῦ*  ηαῖο  εὐραῖο  Σνπ  ἡκῖλ  δώξεζαη,* ηνῦ  

Βειίαξ  θαηαξγῶλ  ηάο  πξνζβνιάο,* ὡο  Κπξίνπ  Ἀξρηζύηεο, Πάηεξ  

Ἅγηε. 
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Ἴαζαη πηζηνύο,* ηνύο ιεηςάλνηο ζνπ πξνζηξέρνπζη,* ζεῖε 

Πάηεξ, θαί αἰηνπκέλνπο παξά ζνῦ* ἀζζελείαο ἐμ ἁπάζεο λῦλ ηήλ 

ἴαζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡξάτζνλ, Ἁγλή,* ηαῖο ἀθηῖζη ηνῦ πξνζώπνπ Σνπ,* ηὸ θαζαξὸλ 

Φξηζηνῦ παιάηηνλ* θαὶ θαζνξᾶλ κε ηῆο κνξθῆο Αὐηνῦ ἀμίσζνλ. 

 

ᾨδή ζη΄. Σήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἐλάξεηνο* ἀλεδείρζεο, Ἅγηε,* δηὰ βίνπ ἀζθεζεὶο ζεαξέζησο·* 

δηό νὐξαλῶλ ηῆο ραξᾶο ἀπνιαύεηο* θαὶ ηὸλ Θεὸλ θαζνξᾷο ηὸλ 

Τξηζάγηνλ·* ὅζελ ἐλίζρπζνλ θἀκὲ* ἐλ κεηαλνίᾳ βηῶζαη ηὸλ ἄζιηνλ. 

 

Παηάμαληα* ηῶλ δαηκόλσλ θάιαγγαο* ζὲ ὁξῶκελ νὐξαλίῳ 

παζηάδη,* ἐλ ᾗ ἀεί, ηνῦ Ῥνζηώθ Ἀξρηζῦηα,* δνμνινγεῖο ζὺλ 

Ἀγγέινηο ηὸλ Κύξηνλ·* ἀμίσζνλ νὖλ θαὶ ἡκᾶο,* κεηὰ ζνῦ αἰσλίσο 

εὐθξαίλεζζαη. 

 

Γεήζεηη* ὑπέξ ηηκώλησλ ζήλ κλήκελ·* κή ἐπηιάζνπ ηῷ Κπξίῳ 

πξεζβεύεηλ,* ὡο παῤῥεζίαλ θεθηεκέλνο, ὦ Πάηεξ,* λῦλ ἐλ ηῷ πόιῳ 

ρνξεύσλ θαί ἔιενο* δπλάκελνο ηαῖο ζαῖο ιηηαῖο* ἐπνκβξίζαη ἡκῖλ 

ηνῖο ἱθέηαηο ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νελίθεκαη,* ὑπό παζῶλ ηῶλ ηνῦ βίνπ* ηῶλ ἀθαζάξησλ, ἅ  

κνιύλνπζη, Μῆηεξ,* ηήλ ἐλ  ἐκνί  ηνῦ  Κπξίνπ  εἰθόλα·* παξεγνξίαο 

πεγή παξεγόξεζνλ,* ηόλ δάθξπζη θαί ζηελαγκνῖο* θαηαηξπρόκελνλ,  

Κόξε Παλύκλεηε. 

 

Γηάζσζνλ* ηαῖο  Γεκεηξίνπ  πξεζβείαηο Παληειεῆκνλ,* ὅηη  

πάληεο  θαηόπηλ  Σνῦ  αὐηῷ  θαηαθεύγνκελ,* ὡο  ἔρνληη  ηήλ  πξόο  

Σέ  παῤῥεζίαλ. 
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Ἐπίβιεςνλ*  ἐπηθακπηόκελνο  Θενηόθνπ*  θαί   ηνῦ Ἁγίνπ  

ηαῖο  ιηηαῖο  Οἰθηῖξκνλ,* ἐθ’ ἡκᾶο  ηνύο  ἀζζελεῖο*  θαί  ιύηξσζαη  

ηόλ  ιαόλ  Σνπ.  

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο  πι. δ΄.  Σῇ Ὑπεξκάρῳ. 

Γεκεηξίνπ νἱ πηζηνί ηήλ κλήκελ ζήκεξνλ* ᾠδαῖο εὐήρνηο θαί 

εὐκόιπνηο καθαξίζσκελ,* ηνῦ θιεήζαληνο ηόλ ζξόλνλ ηῆο ἐλ 

Ῥσζίᾳ* Ῥαζησβίαο, ἐλ αὐηῇ ἐπηζθνπεύζαληνο* θαί ἀξεηήλ δηά βίνπ 

πξνθεξύμαληνο· πξόο ὅλ εἴπσκελ,* ραίξνηο Πάηεξ ζεόζνθε. 

Πξνθείκελνλ. Οἱ Ἱερεῖς Σοσ, Κύριε, ἐνδύζονηαι δικαιοζύνην 

καί οἱ Ὅζιοί Σοσ ἀγαλλιάζονηαι. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοις ηοῖς ἐν ηῇ γῇ Αὐηοῦ ἐθασμάζηωζεν ὁ Κύριος. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 1-9). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο πξὸο ηνὺο ἐιειπζόηαο πξὸο αὐηὸλ Ἰνπδαίνπο· 

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

αὐιὴλ ηῶλ πξνβάησλ, ἀιιὰ ἀλαβαίλσλ ἀιιαρόζελ, ἐθεῖλνο θιέπηεο 

ἐζηὶ θαὶ ιῃζηήο·  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 ηὰ πξόβαηα αὐηῷ ἀθνινπζεῖ, ὅηη νἴδαζη ηὴλ θσλὴλ 

αὐηνῦ. Ἀιινηξίῳ δὲ νὐ κὴ ἀθνινπζήζσζηλ, ἀιιὰ θεύμνληαη ἀπ’ 

αὐηνῦ, ὅηη νὐθ νἴδαζη ηῶλ ἀιινηξίσλ ηὴλ θσλήλ. Ταύηελ ηὴλ 

παξνηκίαλ εἶπελ αὐηνῖο ὁ Ἰεζνῦο· ἐθεῖλνη δὲ νὐθ ἔγλσζαλ ηίλα ἦλ 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 θαὶ ιῃζηαί· ἀιι’ νὐθ ἤθνπζαλ αὐηῶλ ηὰ 

πξόβαηα.  Ἐγώ εἰκη ἡ ζύξα· δη’ ἐκνῦ ἐάλ ηηο εἰζέιζῃ, ζσζήζεηαη θαὶ 

εἰζειεύζεηαη θαὶ ἐμειεύζεηαη θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη. 

 

Δόμα. Ταῖο  ηνῦ Ἱεξάξρνπ…   

 

Καί  λῦλ. Ταῖο  ηῆο  Θενηόθνπ…    

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

με,  ὁ  Θεός…    
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Γεῦηε  ηόλ   ἐλ  ηῷ Ῥνζηώθ* Πξσζηεξάξρελ ἐλ  ὕκλνηο*  θαί  

ᾠδαῖο ηηκήζσκελ* νἱ  αὐηῷ πξνζπίπηνληεο*  κεηά  πίζηεσο·* ηῷ  

Θεῷ  νὗηνο  γάξ* ὑπέξ  ιανῦ  ἅπαληνο* κεηά  δέζεσο  πξνζδέεηαη,* 

πξνρέσλ ἅπαζη* ἡκῖλ ηήλ  ηνῦ Κπξίνπ  ἀληίιεςηλ*  θαί  Τνύηνπ  ηήλ  

ζσηήξηνλ*  ἐπί  ηνῖο  δενκέλνηο  βνήζεηαλ·* ραῖξε αὐηῷ βνῶληεο* 

δνρεῖνλ  ηνῦ  Κπξίνπ  ἐθιεθηόλ*  θαί  ηῆο Αὐηνῦ  ὁκεγύξεσο*  

κέινο  ηηκηώηαηνλ. 

 

ᾨδή  δ΄. Οἱ  ἐθ  ηῆο  Ἰνπδαίαο. 

Νόζσλ  θαί  θηλδύλσλ* ἰαηξόο  ἐδόζεο,* Πάηεξ,  ηῷ  θόζκῳ· 

δηό ζεξάπεπζνλ* ηξαύκαηα θαί πιεγάο  ηε* ὀξαηάο, ἀνξάηνπο,* 

ὅπσο ἀεὶ ἐθβνῶκελ ζύλ ζνη·* ὁ ηῶλ Παηέξσλ  ἡκῶλ*  Θεόο,  

εὐινγεηόο  εἶ. 

 

Ἡιίνπ ηνῦ ἀδύηνπ,* Φξηζηνῦ ηνῦ Βαζηιέσο,* θαηεμηώζεο 

ἰδεῖλ* Γεκήηξηε ηὴλ δόμαλ* ἐλ γῇ πεξηπνιεύσλ* θαὶ ὑκλεῖλ Αὐηνῦ 

ὄλνκα·* δηό ἐιέεζνλ ἡκᾶο* ηαῖο πξόο Αὐηόλ ζαῖο ἐλζέξκνηο 

δεήζεζη. 

 

Ἐλ ηῇ ζῇ πξνζηαζίᾳ* Γεκήηξηε θαπρᾶηαη* ἡκῶλ λαΐδξηνλ* 

θαὶ πάληαο πξνζθαιεῖηαη* ηειέζαη ζνπ ηὴλ κλήκελ* θαὶ πηζηῶο 

ἀπνῤῥύζαζζαη* ἐθ ηνῦ ιεηςάλνπ ηνῦ ζνῦ* ἰάκαηα πνηθίια. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὦ  Μῆηεξ  Θενηόθε,* ἐπαίξνπζα  κή  παύῃο*  ρεῖξαο  Υἱῷ  

Σνπ  Ἁγλή·* ἀλάςπμνλ, Παξζέλε,* ςπράο πεππξσκέλαο,* ηῶλ κεηά  

πόζνπ  ςαιιόλησλ  Σνη·* ραῖξε  νὐξάληε  ιηκήλ* πάλησλ ηῶλ 

ζσδνκέλσλ. 

 

ᾨδή ε΄.  Σόλ  Βαζηιέα. 

Ῥῦζαη θηλδύλσλ* θαὶ πεηξαζκῶλ πνιπηξόπσλ* ηνὺο 

πξνζηξέρνληαο ηῇ ζείᾳ ζνπ πξεζβείᾳ* θαὶ ζὲ ὑκλνινγνῦληαο,* ὡο 

ζεῖνλ Ἱεξάξρελ. 
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Κύπηνπζη πάληα* ηῆο Ἐθθιεζίαο ηά κέιε* θαί αἰηνῦληαη ηήλ 

ζήλ ζενθηιῆ πξεζβείαλ,* ζνῦ ηῆο Ῥαζησβίαο,* Γεκήηξηε, Πνηκέλνο.   

 

Ἤδε πιεξνῦληεο* Γεκεηξίνπ ηόλ ὕκλνλ,*  ἐιπίδνκελ  ηπρεῖλ 

αὐηνῦ  πξεζβείαηο,* γλεζίαο κεηαλνίαο* θαί καθαξίνπ ηέινπο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὦ θῶο κνη δίδνπ,* ςπρῆο ἀνξαζίαλ,* θσηαγσγνῦζα Σύ, 

θσηόο  ἀθηίζηνπ  Μῆηεξ,* ηνῦ  δενκέλνπ*  ηπρεῖλ  ηνῦ  Σνῦ  ἐιένπο.  

 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο  Θενηόθνλ. 

Νηθῆζαη δηαβόινπ* δόθαλα  θαί παγίδαο* ηῇ  ζῇ  πξεζβείᾳ  

αἰηνύκεζα, πάλζνθε,* νἱ  ηὴλ ζὴλ κλήκελ ηηκῶληεο,* Παηέξσλ 

ζύζθελε. 

 

Ἴδε  κνπ ηήλ  πησρείαλ* ηνῦ  ηαῦηα ζηηρνπξγνῦληνο*  θαί  

ζαῖο  πξεζβείαηο  πξόο  Κύξηνλ, Ἅγηε,* ἐκπινύηηζνλ ἐκήλ ςπρήλ* 

δσξεάλ ηῶλ ραξίησλ ηνῦ Πλεύκαηνο.  

 

Ὁδόλ  ηῆο  κεηαλνίαο*  ἀμίσζνλ  βαδῖζαη* θαί  ηό  

ρεηξόγξαθνλ, κάθαξ, δηάῤῥεμνλ*  ηῆο  ἁκαξηίαο,  ηνῦ ηήλ ζὴλ 

κλήκελ θεξύηηνληνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σσηῆξαλ  ἡ  ηεθνῦζα,* Παξζέλε  Θενηόθε,* ηῷ Γεκεηξίῳ   

ὁκνῦ ἱθεηεύζαηε,* ἵλα  δσξήζεηαη ἡκῖλ* πηαηζκάησλ ἄθεζηλ. 

 

Ἄμηόλ  ἐζηηλ  ὡο  ἀιεζῶο…. 

 

Γεῦηε εὐθεκήζσκελ  νἱ  πηζηνί* Γεκήηξηνλ  ζεῖνλ* ηόλ ηῆο 

Πίζηεσο ὁδεγόλ,* ηόλ ἐθ Ῥαζησβίαο ἐθιάκςαληη ηῷ θόζκῳ* θαί 

θῶο ηῷ ηνῦ Σσηῆξνο* ἡκῖλ ἐθιάκπνληη. 
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Φαίξνηο  Πάηεξ  ἅγηε  ζαπκαζηέ,* κύζηα  ηῶλ ἀξξήησλ,* 

πελνκέλσλ πξνλνεηά·*  ραίξνηο  ηνῦ Κηέβνπ* ὁ  γόλνο  θαί  

Ῥσζίαο* Ἁγίαο ὁ πξνζηάηεο,* ἡκῶλ δέ πξόκαρνο.  

 

Ἀγῶζηλ ἐλζένηο ηήλ ζήλ ςπρήλ* ἐλ γῇ ἁγηάζαο* λῦλ ρνξεύεηο  

ἐλ  νὐξαλνῖο,* κεηά  ηῶλ  Ἁγίσλ*  Παηέξσλ  Ἱεξάξρα·* ὅζελ  ἡκῖλ  

ἐθεῖζελ*  πίζηηλ  ἐπόκβξηζνλ.  

 

Φαίξνηο ηῶλ Πνηκέλσλ ὑθεγεηήο,* Γεκήηξηε Πάηεξ,* 

Ἐπηζθόπσλ ὑπνγξακκόο·* ραίξνηο Ἐθθιεζίαο Ῥσζίαο ἀληηιήπησξ,* 

ηῆο ἀξεηῆο δὲ ηύπνο* θαὶ ἐγθαιιώπηζκα. 

 

Πᾶζαη  ηῶλ  Ἀγγέισλ  αἱ  ζηξαηηαί… 

 

Σό  Σξηζάγηνλ  θαί  ηά  Σξνπάξηα  ηαῦηα. Ἦρνο  πι. β΄. 

Ἐιέεζνλ  ἡκᾶο, Κύξηε…..  

Δόμα.Κύξηε  ἐιέεζνλ  ἡκᾶο…. 

Καί  λῦλ.Τῆο  εὐζπιαρλίαο  ηήλ  πύιελ  ἄλνημνλ  ἡκῖλ…. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε  ἐθ  ηνῦ  μύινπ. 

Πάληαο ηνύο πξνζθεύγνληαο πηζηῶο,* ἐλ ηῷ ζῷ ἀθζάξηῳ 

ιεηςάλῳ,* Πάηεξ Γεκήηξηε,* ῥύνπ  πάζεο  ζιίςεσο  θαί  

πεξηζηάζεσο·* ηῶλ  παζῶλ  δέ  δηάιπζνλ*  ηόλ  ζάινλ πηαηόλησλ,* 

ἅπαζη  πξνρέσλ λῦλ*  ράξηλ  ζσηήξηνλ·* Σύ  γάξ  ηῆο Ῥσζίαο 

ὑπάξρεηο*  θαί  ηῆο Ῥαζησβίαο  πξνζηάηεο,* πάλησλ δέ πηζηῶλ 

ζεπηόλ ἐληξύθεκα. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη…       Τήλ  πᾶζαλ  ἐιπίδα  κνπ…. 

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 
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