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1 Ννεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίσλ 

Ἀλαξγύξσλ ΚΟΣΜΑ θαί ΓΑΜΙΑΝΟΥ, κ. 

Γεξαζίκνπ 
 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηό 

Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα. Ἦρνο 

δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

 

Ὡξ ηῶκ κμζμύκηςκ ζοιπαεεῖξ ἰαηῆνεξ, ηαί πεζνμονβμί ηῶκ 

παθεπῶκ παεδιάηςκ, ηαί ηῶκ παζπόκηςκ εεῖμζ ἀκηζθήπημνεξ, ἴαζζκ 

ηαί θύηνςζζκ, ηαί ὑβείακ ηαί ῥώζζκ, ροπῆξ ὁιμῦ ηαί ζώιαημξ 

πμνδβεῖηαζ ἀπαύζηςξ, Κμζιᾶ ζμθέ ζύκ ηῷ Δαιζακῷ, ημῖξ ηῇ 

πνεζαείᾳ ὑιῶκ ηαηαθεύβμοζζ. 

 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

 

Οὐ ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε, ηὰξ δοκαζηείαξ Σμο θαθεῖκ μἱ 

ἀκάλζμζ· εἰιὴ βὰν Σὺ πνμΐζηαζμ πνεζαεύμοζα, ηίξ ἡιᾶξ ἐῤῥύζαημ ἐη 

ημζμύηςκ ηζκδύκςκ; Τίξ δὲ δζεθύθαλεκ, ἕςξ κῦκ ἐθεοεένμοξ; Οὐη 

ἀπμζηῶιεκ Δέζπμζκα ἐη Σμῦ, Σμὺξ βὰν δμύθμοξ ζώγεζξ ἀεί, ἐη 

πακημίςκ δεζκῶκ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Θεῖοι ἰατροί ἰάσασθέ με. 

Γερασίμοσ. 

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

Θενάπμκηεξ εεῖμζ ημῦ Λοηνςημῦ, δοάξ Ἀκανβύνςκ, εεναπείαξ 

ιε ηαπζκῆξ, ηῆξ ηαηά ροπήκ ηε ηαί ηό ζῶια, ηῇ ἀκηζθήρεζ ὑιῶκ 

ἀλζώζαηε. 

 

πθήβδκ ηαηίᾳ ημῦ δοζιεκμῦξ, ηαί κόζῳ αανείᾳ, 

πενζπέπηςηα παθεπῶξ, ἀθθ’ ὦ ἰαηνμί ηῶκ ἀζεεκμύκηςκ, ηῆξ 

ἐπεθεμύζδξ ιε εθίρεςξ νύζαζεε. 
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Ἰάζεζξ πανέπμκηεξ δςνεάκ, Κμζιᾶ εεμθόνε, ζύκ ηῷ εείῳ 

Δαιζακῷ, πόκςκ ηαί δεζκῶκ ἀννςζηδιάηςκ, ημύξ πνμζζόκηαξ ὑιῖκ 

ἀπαθθάλαηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

θόθςημκ ζηήκςια ημῦ Φνζζημῦ, Κεπανζηςιέκδ, Ἀεζπάνεεκε 

Μανζάι, θάιπνοκμκ ηόκ γόθμκ ηῆξ ροπῆξ ιμο, ηαῖξ θςηαοβέζζ Σμο 

πάνζζζ δέμιαζ. 

 

Ὠδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἰαηνμί δεδεζβιέκμζ, πανά Θεμῦ ἄιζζεμζ, ημῖξ ὀδοκδνῶξ 

ηνοπμιέκμζξ, πόκμζξ ηαί ἄθβεζζ, εεῖμζ Ἀκάνβονμζ, ηῆξ ηαθαζπώνμο 

γςῆξ ιμο, ηάξ ὀδύκαξ θύζαηε, ὡξ ζοιπαεέζηαημζ. 

 

Ἰαιάηςκ ηά νεῖενα, μἷα πδβή δίηνμοκμξ, ἡ ηῶκ ἱενῶκ 

Ἀκανβύνςκ, δοάξ αὐηάδεθθμξ, ηόζιῳ πδβάγμκηεξ, ἀζεεκεζῶκ πάκηα 

νύπμκ, ηαί παεῶκ ηόκ αόναμνμκ, ἀπμηαεαίνεηε. 

 

Ἀκανβύνςξ ηάξ κόζμοξ, ηάξ ηῶκ ανμηῶκ παύμκηεξ, ὡξ πανά 

Κονίμο θααόκηεξ, ηήκ πάνζκ Ἅβζμζ, παύζαηε δέμιαζ, ηό ηῆξ ηανδίαξ 

ιμο ἄθβμξ, ηαί πνόξ ζςηδνίαξ ιε, ηνίαμκ ἰεύκαηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τόκ Σςηήνα ημῦ ηόζιμο, ὑπενθοῶξ ηέλαζα, ηήκ ἐη ηῆξ 

ἀνπαίαξ ηαηάναξ, πθδβήκ ἰώιεκμκ, ἡιῶκ Πακύικδηε, ηῆξ 

ἀζεεκμύζδξ ροπῆξ ιμο, ἴαζαζ ηόκ ηαύζςκα, ηῇ Σῇ πνδζηόηδηζ. 

 

Δζάζςζμκ, ηῶκ εὐηθεῶκ Ἀκανβύνςκ δοάξ ἁβία, πάζδξ κόζμο 

ηαί ἀζεεκείαξ ηαί εθίρεςξ, ημοξ ηαηαθεύβμκηαξ πίζηεζ ὑιῶκ ηῇ 

ζηέπῃ. 

 

πίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ, πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπί ηήκ ἐιήκ 

παθεπήκ ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαί ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηό ἄθβμξ. 

 

 

 



[3] 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Παεῶκ παθεπῶκ, ἀηέζημνεξ ὀλύηαημζ, ηαί πάζδξ ροπῆξ, 

παζπμύζδξ ἀκαημύθζζζξ, Δαιζακέ ιαηάνζε, ηαί Κμζιᾶ εεμθόνμζ 

Ἀκάνβονμζ, ἐκ ὑβείᾳ ἡιῶκ ηήκ γςήκ, ἀπηώης ηδνήζαηε δεόιεεα. 

 

Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Ῥῶζζκ εείακ ηαί ἴαζζκ, ηαί ἁιανηδιάηςκ εεόεεκ ἄθεζζκ, 

ἐλαζηήζαζεε Ἀκάνβονμζ, ηαῖξ ζοκεπμιέκμζξ ἀννςζηήιαζζ. 

 

δοκώιεκμξ πάεεζζκ, ὑιῶκ ηῇ πνεζαείᾳ πνμζηνέπς Ἅβζμζ, ιή 

πανίδδηε Ἀκάνβονμζ, ηόκ ηαῖξ ἁιανηίαζξ ἀπμθθύιεκμκ. 

 

Ἰαηνμί ζοιπαεέζηαημζ, ιοζηζημῖξ θανιάημζξ ὑιῶκ ηῆξ 

πάνζημξ, ηήκ ἀθόνδηόκ ιμο ἄθβδζζκ, ηήκ ιαζηίγμοζάκ ιε 

εεναπεύζαηε. 

Θενηνθίνλ. 

Ἰαηῆνα ηοήζαζα, ηόκ ηῶκ ὅθςκ Κηίζηδκ ηόζιμκ ἰώιεκμκ, 

ἴαζαί ιμο ηά ἀθβήιαηα, Κεπανζηςιέκδ Μδηνμπάνεεκε. 

 

Ὠδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἴαια ἀεί, ἀκααθύγεζ εείῳ Πκεύιαηζ, ὁ καόξ ὑιῶκ Ἀκάνβονμζ 

ηθεζκμί, ηαί ἰᾶηαζ πᾶζακ κόζμκ ηαί πᾶκ μἴδδια. 

 

Ἄκςεεκ ἡιᾶξ, ἐπμπηεύμζηε Ἀκάνβονμζ, ἐλ ἡιῶκ ἀπμδζώημκηεξ 

ἀεί, ηήκ ιακίακ ημῦ δμθίμο πμθειήημνμξ. 

 

Σῶια ηαί ροπήκ, ἀζζκῆ ἡιῶκ ηδνήζαηε, ἐη δεζκῶκ ἀζεεκεζῶκ 

ηαί ζοιθμνῶκ, ηῶκ πνμζηάηαξ ηεηηδιέκςκ ἡιᾶξ Ἅβζμζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἄπνακηε Ἁβκή, ηήκ πνμκεεῖζάκ ιμο δζάκμζακ, ιακζώδεζζ ημῦ 

πθάκμο πνμζαμθαῖξ, ἀπμηάεανμκ ημῖξ νείενμζξ ημῦ ἐθέμοξ Σμο. 

 

Ὠδή ο΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Σοκηνίιιαηα, ηῶκ ροπῶκ ἰάζαζεε, ηαί ημῦ ζώιαημξ δεζκάξ 

ηαπελίαξ, ὡξ δεδεβιέκμζ πθμοζίακ ηήκ πάνζκ, ημῦ εεναπεύεζκ ηάξ 
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κόζμοξ Ἀκάνβονμζ, ηῶκ πνμζθςκμύκηςκ εὐθααῶξ, ηήκ ζεπηήκ ὑιῶκ 

ηθήζζκ ἑηάζημηε. 

 

Θδνεύζαξ ιε, ἡδμκῆξ δεθέαηζ, ἠπιαθώηεοζεκ ὁ δόθζμξ 

δνάηςκ· ἔκεεκ ὀδύκαζ ηαί κόζμζ ηαί πόκμζ, ηνίζεζ δζηαία ἐπῆθεόκ 

ιμζ Ἅβζμζ· ὦκ ηῆξ αανείαξ ζοκμπῆξ, ῥύζαζεέ ιε Ἀκάνβονμζ δέμιαζ. 

 

ηθάιπμκηεξ, ὡξ θςζηῆνεξ ἄδοημζ, ἰαιάηςκ ηάξ ἀηηῖκαξ ηῇ 

ηηίζεζ, ηῶκ κμζδιάηςκ δζώηεηε γόθμκ, ηαί ηῆξ ὑβείαξ ηό θῶξ 

δζαοβάγεηε, Ἀκάνβονμζ εαοιαημονβμί, ημῖξ ηῇ ζηέπδ ὑιῶκ 

ηαηαθεύβμοζζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Μδηνάκακδνε, Μανζάι Θεόκοιθε, ἡ Θεόκ ἀκενιδκεύηςξ 

ηεημῦζα, ηήκ παθεπήκ ημῦ κμόξ ιμο ζημηίακ, ηῇ θςηαοβεῖ Σμο 

δζάθοζμκ πάνζηζ, ηαί ἴεοκόκ ιε πνόξ ηό θῶξ, ηῶκ ζεπηῶκ ἐκημθῶκ 

ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. 

 

Δζάζςζμκ, ηῶκ εὐηθεῶκ Ἀκανβύνςκ δοάξ ἁβία, πάζδξ κόζμο 

ηαί ἀζεεκείαξ ηαί εθίρεςξ, ημύξ ηαηαθεύβμκηαξ πίζηεζ ὑιῶκ ηῇ 

ζηέπῃ. 

Ἄπνακηε, ἡ δζά θόβμο ηόκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ 

ηῶκ ἡιενῶκ ηεημῦζα, δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τῶκ ἰαιάηςκ ηήκ πάνζκ δελάιεκμζ, ημύξ ἀκζάηςξ κμζμῦκηαξ 

ἰάζαζεε. Κμζιᾶ ηαί Δαιζακέ ἔκδμλμζ, ἁιανηδιάηςκ ηήκ θύζζκ 

αἰημύιεκμζ, ημῖξ πίζηεζ ὑιῖκ ηαηαθεύβμοζζ. 

 

Πξνθείκελνλ. Θασμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθασμάστωσεν ὁ Κύριος. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (Κεθ. η΄ 1, 5-8). 

Τῷ ηαζνῷ ἐηείκῳ, πνμζηαθεζάιεκμξ ὁ Ἰδζμῦξ ημύξ δώδεηα 

Μαεδηάξ αὐημῦ, ἔδςηεκ αὐημῖξ ἐλμοζίακ ηαηά πκεοιάηςκ 

ἀηαεάνηςκ, ὥζηε ἐηαάθθεζκ αὐηά ηαί εεναπεύεζκ πᾶζακ κόζμκ ηαί 
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πᾶζακ ιαθαηίακ. Τμύημοξ ημύξ δώδεηα ἀπέζηεζθεκ ὁ Ἰδζμῦξ 

παναββείθαξ αὐημῖξ, θέβςκ· εἰξ ὁδόκ ἐεκῶκ ιή ἀπέθεδηε ηαί εἰξ 

πόθζκ Σαιανζηῶκ ιή εἰζέθεδηε. Πμνεύεζεε δέ ιᾶθθμκ πνόξ ηά 

πνόααηα ηά ἀπμθςθόηα μἴημο Ἰζναήθ. Πμνεοόιεκμζ δέ ηδνύζζεηε, 

θέβμκηεξ, ὅηζ ἤββζηεκ ἡ Βαζζθεία ηῶκ Οὐνακῶκ. Ἀζεεκμῦκηαξ 

εεναπεύεηε, θεπνμύξ ηαεανίγεηε, κεηνμύξ ἐβείνεηε, δαζιόκζα 

ἐηαάθθεηε, δςνεάκ ἐθάαεηε, δςνεάκ δόηε. 

Γόμα. Ταῖο ηῶλ Ἀλαξγύξσλ… 

Καί λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

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

με, ὁ Θεός… 

Ῥῶζίκ ηε ηαί ἴαζζκ, ημῖξ ἐκ ὀδύκαζξ ηαί θύπαζξ, ζοιπαεῶξ 

πανέπμκηεξ, Ἅβζμζ Ἀκάνβονμζ εείῳ Πκεύιαηζ, ἀθβεζκῶκ ῥύζαζεε, 

ἡιᾶξ παεδιάηςκ, ηαί ηζκδύκςκ ἀπαθθάλαηε, ηαί πάζδξ εθίρεςξ, ηαί 

ἀννςζηδιάηςκ δεόιεεα, ημύξ ηήκ ὑιῶκ ἀκηίθδρζκ, ἐπζαμςιέκμοξ 

ἑηάζημηε, ηαί πηαζζιάηςκ θύζζκ, αἰηήζαζεε ἡιῖκ πανά Θεμῦ, ὡξ 

ηῶκ πζζηῶκ πνέζαεζξ ἄνζζημζ, πνόξ Φνζζηόκ ιαηάνζμζ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

η πδβῶκ ζςηδνίμο, ηό βθοηύηαημκ ὕδςν ηό ηῶκ ἰάζεςκ, 

πδβάγμκηεξ πθμοζίςξ, ηῶκ κόζςκ ηήκ πζηνίακ, εεναπεύεηε Ἅβζμζ, 

ἀπμζαεκκῦκηεξ ἀεί, ηῶκ θοπδνῶκ ηήκ θθόβα. 

 

Γεςνβήζαξ ηά πάεδ, ἀννςζηήιαζζ πθείζημζξ ἤδδ ἐηάγμιαζ· 

ἀθθ’ ὦ δοάξ ἁβία, ηῶκ εείςκ Ἀκανβύνςκ, ηήκ γςήκ ιμο αεθηίςζμκ, 

ηαί ηῶκ πμθθῶκ ιμο ηαηῶκ, ηήκ ἄκεζζκ πανάζπμο. 

 

κ ὀδύκῃ ηόκ αίμκ, δζά πθῆεμξ ηαηίαξ ἀκύς Ἅβζμζ, ηαί 

πέπθδζιαζ ιςθώπςκ, ηῶκ ἐη ηῆξ ἁιανηίαξ, ἀθθ’ ὑιεῖξ εεναπεύζαηε, 

Ἀκάνβονμζ εαοιαζημί, ηήκ ηάθαζκακ ροπήκ ιμο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥώιδκ εείακ ιμζ δίδμο, Θεμηόηε Πανεέκε, ηαεζηεηεύς Σμζ, 

ὡξ ἄκ πμζῶ ηαί πνάηης, ηό εέθδια ηό εεῖμκ, ἐη δοκάιεςξ Ἄπνακηε, 

ηαί ηῷ Υἱῷ Σμο Ἁβκή, πζζηῶξ εὐανεζηήζς. 
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Ὠδή ε΄. Τόλ Βαζηιέα. 

Ἅπαζακ αθάαδκ, ηήκ ηαε’ ἡιῶκ ημῦ Βεθίαν, ἀπμηνμύζαζεε 

Ἀκάνβονμζ ηαπέςξ, ηαί ἡιῶκ ηόκ αίμκ, ἀκώδοκμκ ηδνεῖηε. 

 

Σεέκμξ ιμζ δίδμο, ηαηά παεῶκ ὀθεενίςκ, ὦ αὐηάδεθθε δοάξ 

ηῶκ Ἀκανβύνςκ, ημῦ παηεῖκ ἐπάκς, ὄθεςκ ηαί ζημνπίςκ. 

 

Ἴδε ηόκ πόκμκ, ηῆξ ηαθαζπώνμο ροπῆξ ιμο, ὦ αὐηάδεθθε δοάξ 

ηῶκ Ἀκανβύνςκ, ηαί πανάζπμο ηαύηῃ, ὑβείακ μὐνακόεεκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μή δζαθίπῃξ, Θεμπανίηςηε Κόνδ, πενζέπμοζα ὡξ Μήηδν ημῦ 

Ὑρίζημο, ημύξ ὑπενορμύκηαξ, ηήκ δόλακ Σμο ηήκ εείακ. 

 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Οἱ ηόζις ηάξ ἰάζεζξ, κέιμκηεξ ἀπαύζηςξ, εεμιαηάνζζημζ εείμζ 

Ἀκάνβονμζ, ἐη πάζδξ κόζμο ἀηνώημοξ ἡιᾶξ θοθάλαηε. 

 

Ὑρώζαηε ηόκ κμῦκ ιμο, ἐκκμζῶκ ιαηαίςκ, ηαί ηήκ γςήκ ιμο 

ηδνήζαηε ἄκμζμκ, ὡξ ἀβαεμί ιμο πνμζηάηαζ εεῖμζ Ἀκάνβονμζ. 

 

Ὑπέν ηῶκ ἀκοικμύκηςκ, ὑιᾶξ εεμθόνμζ, δζά πακηόξ 

δοζςπεῖηε ηόκ Εὔζπθαπκμκ, πάζδξ ἀκάβηδξ ἐκ αίῳ ῥύεζεε πάκημηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑικμῦιέκ Σε Πανεέκε, ὅηζ ηῷ Σῷ ηόης, ἐη ηῆξ ἀνπαίαξ 

ηαηάναξ ἐννύζεδιεκ, ηαί ηῆξ γςῆξ ηῆξ ἀθήηημο ηαηδλζώεδιεκ. 

 

Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ Σε ηὴκ Θεμηόημκ, ηὴκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαὶ πακαιώιδημκ ηαὶ ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Τὴκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Φενμοαείι ηαὶ ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

Σεναθείι, ηὴκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηὴκ ὄκηςξ 

Θεμηόημκ Σέ ιεβαθύκμιεκ. 

Φαίνμζξ Ἀκανβύνςκ ἡ λοκςνίξ, μἱ ηῶκ ἀζεεκμύκηςκ, ἰαηῆνεξ 

εαοιαημονβμί, Κμζιᾶ εεμθόνε, Δαιζακέ ηε εεῖε, ηῶκ ἀνεηῶκ ηά 

εεῖα ἐκδζαζηήιαηα. 
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Πθμύηῳ δζαπνέπμκηεξ ἀβαεῶκ, εὐπμζΐαξ ῥεῖενα, ἀκεδείπεδηε 

ζοιπαεῶξ, ηαί ηάξ ἀζεεκείαξ, ἰᾶζεε ἀκανβύνςξ, ηῶκ παθεπῶξ 

παζπόκηςκ εεῖμζ Ἀκάνβονμζ. 

 

Φάνζκ δεδεβιέκμζ πανά Θεμῦ, δςνεάκ ηάξ κόζμοξ, εεναπεύεηε 

ηῶκ πζζηῶκ, ηαί ηῶκ αανοηάηςκ, παεῶκ θοηνμῦζεε εᾶηημκ, ημύξ 

ἐπζηαθμοιέκμοξ ὑιᾶξ Ἀκάνβονμζ. 

 

Ὤθεδ ἰαηνεῖμκ πκεοιαηζηόκ, Πκεύιαηζ Ἁβίς, ὁ καόξ ὑιῶκ ὁ 

ζεπηόξ, ἐκ αὐηῷ βάν πᾶξ ηζξ, πνμζηνέπςκ ἐηθοηνμῦηαζ, δεζκῶκ 

ἀννςζηδιάηςκ εεῖμζ Ἀκάνβονμζ. 

 

Xαίνεηε κμζμύκηςκ εεναπεοηαί, ηαί ῥώζεςξ εείαξ, ηαί ὑβείαξ 

πνμιδεεοηαί· παίνεηε δζῶηηαζ, πκεοιάηςκ ἀηαεάνηςκ, Κμζιᾶ 

Δαιζακέ ηε ἀλζμεαύιαζημζ. 

 

Πάζδξ ἀζεεκείαξ, πάζδξ ὀνβῆξ, θεμνᾶξ ηε ηαί αθάαδξ, ηαί 

ἀθβήιαημξ παθεπμῦ, ἀζζκεῖξ ηδνῆηε, ἡιᾶξ εαοιαημανῦηαζ, ημύξ 

πνμζζόκηαξ πόες, ὑιῖκ Ἀκάνβονμζ. 

 

Ἴαζζκ ζςιάηςκ ῥῶζζκ ροπῶκ, Κμζιᾶ εεμθόνε, ζύκ ηῷ εείς 

Δαιζακῷ, κείιαηε ὑρόεεκ, ἀΰθς πεζνμονβίᾳ, ημῖξ ηαηαηνοπμιέκμζξ 

πμζηίθμζξ πάεεζζ. 

 

Οἷά πεν εενάπμκηεξ ἰαηνμί, ροπῶκ ηαί ζςιάηςκ, ἀζεεκείαξ 

ὀδοκδνάξ, ἰάζαζεε ηάπμξ, ἀῤῤήηῳ ἐπζζηέρεζ, ἡιῶκ εαοιαημανῦηαζ, 

ζμθμί Ἀκάνβονμζ. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Άββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηόθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ, ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ, εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

 

Τξηζάγηoλ θαί ηά ἑπόκελα Τξνπάξηα.ε ην Απνιπηίθηνλ 

Ἦρνο πι. β΄. 
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θέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

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

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ. 

Δόλα. 

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 κῦκ. Θεμημηίμκ. 

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 Φνζζηζακῶκ. 

 

Ἦρνο β. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

 

Ῥῦζαζ κμζδιάηςκ παθεπῶκ, ηαί θεμνμπμζῶκ ἀθβδδόκςκ, ηῶκ 

Ἀκανβύνςκ δοάξ, ημύξ εενιῶξ πνμζηνέπμκηαξ, ηῇ πνμζηαζίᾳ ὑιῷκ, 

ἐκενβείᾳ ηῆξ πάνζημξ, ηῆξ ὑιῖκ δμεείζδξ, Κμζιᾶ πακαμίδζιε, 

Δαιζακέ ηε ζμθέ, ὅπςξ ἐκ ὑβείᾳ ηεθείᾳ, ηαί εἰνδκζηῇ ηαηαζηάζεζ, 

ηόκ ὑιᾶξ δμλάζακηα δμλάγμιεκ. 

 

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, 

θοθαλόκ ιε ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο. 

 

Γηεπρώλ…. 

 

 

 

 

 


