
[280] 

 

11 Δεθεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΝΙΚΩΝΟΣ ηνῦ ἐλ ηῷ Ξεξῷ Ὄξεη, Δξ. Χαξ. Μπνύζηα  
 

Δί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηὸ Θεὸο Κχξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τὸλ ἐλζεψηαηνλ βιαζηὸλ γῆο Ῥσζίδνο, ἄλζνο βιαζηήζαληα 

Ξεξῷ ἐλ ηῷ ὄξεη, ηῆο Βαζηιίδνο πφιεσλ ἡδὺ θαὶ ηεξπλφλ, 

ζσθξνζχλεο λήςεσο, πξνζεπρῆο θαὶ λεζηείαο, Νίθσλα ηηκήζσκελ, 

κηκεηὴλ ηῶλ Ἀγγέισλ, θαὶ ηὰο αὐηνῦ δεήζεηο πξὸο Θεφλ, ηὸλ 

Εσνδφηελ ζεξκῶο αἰηεζψκεζα. 

 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηφθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη, εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεχνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥχζαην ἐθ 

ηνζνχησλ θηλδχλσλ; Τίο δὲ δηεθχιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηῶκελ Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ, Σνὺο γὰξ δνχινπο ζψδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Καλψλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Νίκων Ὅσιε, βλάβης ἐτθίστοσ 

ῥῦσαί με. Χ. Μ. 

 

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

Νηθῆζαη ηὸλ ἔρζηζηνλ θαὶ αὐηνῦ, ἰζρὺλ ζξηακβεῦζαη, 

θαηαμίσζνλ ηνὺο πηζηῶο, πξνζθεχγνληαο Νίθσλ ζενθφξε, ηαῖο ζαῖο 

ζεξκαῖο πξὸο ηὸλ Κηίζηελ δεήζεζηλ. 

 

Ἰδεῖλ ἐλ ζθελψκαζηλ νὐξαλῶλ, Φξηζηὸλ ζνὺο ἱθέηαο, 

θαηαμίσζνλ Ἀζθεηά, Οὗ ηὸ θάιινο πξνζψπνπ ἀπνιαχεηο, Νίθσλ 

Ὁζίσλ Παηέξσλ ἀγιάτζκα. 
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Κνζκῆηνξ ἐλζέσλ ἡζπραζηῶλ, Ξεξνῦ ὄξνπο θιένο, θαὶ 

ὁκφδεηε ἀξεηῆο, ζεπηνῦ Παηαπίνπ κάθαξ Νίθσλ, ἡκᾶο ζπλνίθνπο 

ζνθίαο ἀλάδεημνλ. 

Θενηνθίνλ. 

Ὡο θάξνλ ηηκῶληέο Σε ἀθξαηθλνῦο, Ἁγλὴ Θενηφθε, 

ηαπεηλψζεσο ἀθιηλῶο, δεηνῦκελ ηὰο ζείαο Σνπ πξεζβείαο, πξὸο 

ηαπεηλνῦ θηῆζηλ Μῆηεξ θξνλήκαηνο. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οξαλίαο ἁςίδνο. 

Νηθεηήξηνλ αἶλνλ, ζνὶ εὐιαβῶο πιέθνκελ, Νίθσλ 

εὐζπκπάζεηε Πάηεξ, ὅηη ἑθάζηνηε, ἡκᾶο ὑςφζελ θξνπξεῖο, θαὶ 

πεξηζθέπεηο ηνὺο πφζῳ, ἀλπκλνῦληαο ἄζθεζηλ, ζνῦ ηὴλ ζεάξεζηνλ. 

 

Ὁδεγὸο πνληνπκέλσλ, θαὶ ἰζπληὴξ ἄξηζηνο, πέιεηο ηῶλ πηζηῶο 

πξνζθεξφλησλ, θιῆζηλ ηὴλ ζείαλ ζνπ, θαὶ πξνζθπλνχλησλ κνξθήλ, 

ἐλ ηῇ Μνλῇ Παηαπίνπ, ηνῦ ζεπηνῦ ζὴλ πάληηκνλ, Νίθσλ καθάξηε. 

 

Σσθξνζχλεο πχμηνλ, Νίθσλ ζεπηὲ πξφζδεμαη, ζνῦ ηῶλ ἱθεηῶλ 

ηὰο ἐληεχμεηο, θαὶ ηῷ Παληάλαθηη, θαὶ θηιαλζξψπῳ Θεῷ, αὐηὰο 

πξνζάγαγε ηάρνο, ἵλα ράξηλ εὕξσκελ, νἱ ἀλπκλνῦληέο ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἱιαζηήξηνλ θφζκνπ, Μῆηεξ Θενῦ πάλαγλε, Σνῦ ηὸλ ζεῖνλ 

Τφθνλ θαὶ Κηίζηελ, θφζκνπ ἀπέξγαζαη, ἵιεσλ πᾶζηλ εκῖλ, ηνῖο 

κεγαιχλνπζη πφζῳ, ζαπκαζίσλ πιῆζφο Σνπ, Ἄρξαληε Γέζπνηλα. 

 

Γηάζσζνλ, ηνὺο ζέ γεξαίξνληαο Νίθσλ πλεπκαηνθφξε, ἀπὸ 

πάζεο ἐπηβνπιῆο ἐρζξνῦ θαὶ θαθψζεσο, ὡο ἔρσλ πξὸο Κχξηνλ 

παῤῥεζίαλ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλχκλεηε Θενηφθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζψκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Καηὰ ηῶλ παζῶλ ηὴλ λίθελ ἐπηβξάβεπζνλ, ἡκῖλ ηνῖο πηζηῶο 

πξνζθεχγνπζη ζῇ ράξηηη, ζεπηὲ Νίθσλ Ὅζηε, ηνῦ Ξεξνῦ ὄξνπο 

ἔλνηθε, ηνῦ Παηαπίνπ ηνῖο ἀζθεηηθνῖο, θακάηνηο ἐλ Πφιεη 

ἀκηιιψκελνο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

πνκβξίαηο δεήζεσλ, ζνῦ πξὸο ηὸλ Παληάλαθηα Νίθσλ 

θάζαξνλ, ῥχπνπ πάληαο ηνὺο ὑκλνῦληάο ζε, ὡο ἀζθεηηθῶλ ἀγψλσλ 

κέιαζξνλ. 

 

Βνεζὸλ θαὶ ἀθέζηνξα, ἔγλσκέλ ζε Νίθσλ ἐλ πεξηζηάζεζη, θαὶ 

δεηλνῖο ηνῦ βίνπ θιχδσζη, Κσλζηαληηλνππφιεσο ὡξάτζκα. 

 

Λακπεδὼλ ὁζηφηεηνο, ἐλ Ξεξῷ ηῷ ὄξεη ἀζθήζεη ἔιακςαο, θαὶ 

ἐθψηηζαο ηνὺο θξάδνληαο· ραῖξε Νίθσλ θφζκνπ θαηαθχγηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀγλσζίαο ζθνηφκαηλαλ, ζβέζνλ ηῶλ ηηκψλησλ Σε 

Μεηξνπάξζελε, θαὶ ἀλάηεηινλ θσηφιακπξνλ, ἦκαξ ἐπηγλψζεσο ηνῖο 

δνχινηο Σνπ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Βχζηνλ ἔρζξφλ, ηὸλ δεηνῦληα ἀπνιέζαη κε, θαηαζχληξηςνλ 

ῥνκθαίᾳ ζῶλ εὐρῶλ, πξὸο ηὸλ εὔζπιαγρλνλ Γεζπφηελ Νίθσλ 

ἔλδνμε. 

 

Ἡ ζεπηὴ Μνλή, Παηαπίνπ ηνῦ ζεφθξνλνο, ηὴλ ζὴλ κλήκελ 

ἀλπκλνῦζα ἐλ ρνξῷ, θαηαζπάδεηαη κνξθήλ ζνπ Νίθσλ Ὅζηε. 

 

Σηήξημνλ ἡκᾶο, ἐλ ηῇ πίζηεη Νίθσλ θξάδνκελ, θινλνπκέλνπο 

βαθηεξίᾳ ζῶλ εὐρῶλ, πξὸο Φξηζηὸλ ηὸλ πάληαο θάκλνληα 

ζηεξίδνληα. 

 

Θενηνθίνλ. 



[283] 

 

Δὕξνηκελ ζεξκήλ, Σὲ πξνζηάηηλ Θενλχκθεπηε, ἐλ ηνῖο 

θιχδσζη ηνῦ βίνπ ηνῖο δεηλνῖο, θαὶ ἐλ πάζαηο πεξηζηάζεζη Μεηξφζεε. 

 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Φαξίησζνλ, ηνὺο ἀεὶ ηηκῶληάο ζε, δεισηὰ ηῶλ ἀξεηῶλ 

Παηαπίνπ, νὗ ηὸ ἀιψβεηνλ ζθῆλνο ἡ κάλδξα, Πξνδξφκνπ Πέηξαο 

ζεπηῆο κεηαλνίαο ζνπ, ἐθχιαηηε Νίθσλ ζεπηέ, ἐλ παζῶλ Βαζηιίδη 

ηῶλ πφιεσλ. 

 

Θεάλζξσπνλ, ἐθηελῶο ἱθέηεπε, ὑπὲξ πάλησλ ηῶλ πξνζθχγσλ 

ζνπ Νίθσλ, ηῶλ πξνζθπλνχλησλ κνξθήλ ζνπ ηὴλ ζείαλ, ἐλ ηῇ Μνλῇ 

Παηαπίνπ ηνῦ ἔκθξνλνο, θαὶ ηνῦ ιεηςάλνπ ζνπ ζεπηήλ, ζήθελ 

ράξηηαο πᾶζη ηὴλ βιχδνπζαλ. 

 

Ἱδξῶζί ζνπ, ἐγθξαηείαο ἔζβεζαο, ηῶλ παζῶλ ηῶλ ρακαηδήισλ 

ηὴλ θιφγα, βιαζηὲ Ῥσζίδνο ὁ ρζφλα πνηίζαο, ηνῦ Βπδαληίνπ δηὸ 

ἱθεηεχσ ζε· θαηάζβεζφλ κνπ δνθεξφλ, πῦξ παζῶλ Νίθσλ ηῶλ 

ηπξαλλνχλησλ κε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σπκκέηνρνλ, ηῆο ραξᾶο ἀλάδεημνλ, ηνῦ Υἱνῦ Σνπ Θενηφθε 

Παξζέλε, ηὸλ κεγαιχλνληα πφζῳ ηὸ πιῆζνο, ηῶλ ζαπκαζίσλ Σνπ θαὶ 

ἐθδερφκελνλ, ηὰο Σὰο ἐλζέξκνπο πξνζεπράο, θαὶ ηὴλ πξφο κε Σὴλ 

ἄγξππλνλ εὔλνηαλ. 

 

Γηάζσζνλ, ηνὺο ζέ γεξαίξνληαο Νίθσλ πλεπκαηνθφξε, ἀπὸ 

πάζεο ἐπηβνπιῆο ἐρζξνῦ θαὶ θαθψζεσο, ὡο ἔρσλ πξὸο Κχξηνλ 

παῤῥεζίαλ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιφγνπ ηὸλ Λφγνλ ἀλεξκελεχησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζψπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 
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Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἰκάησλ ζνπ. 

Τῶλ ζεαπγῶλ Ἀζθεηῶλ ἐγθαιιψπηζκα, θαὶ ζενθφξσλ Ὁζίσλ 

ὑπφδεηγκα, Ξεξνῦ ηνῦ ὄξνπο ζεπηὸλ ἐλδηαίηεκα, θαὶ ληθεηὴλ θαη’ 

ἐρζξνῦ ζεῖνλ Νίθσλα, πηζηῶλ ὡο κεζίηελ ηηκήζσκελ. 

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κσρίοσ, ὁ θάνατος τοῦ Ὀσίοσ 

Αὐτοῦ. 

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

 

Εαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα΄ 27-30).  

Δἶπελ ὁ Κχξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πάληα κνη παξεδφζε 

ὑπὸ ηνῦ Παηξφο κνπ· θαὶ νὐδεὶο ἐπηγηλψζθεη ηὸλ Υἱὸλ εἰ κὴ ὁ 

Παηήξ· νὐδὲ ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλψζθεη εἰ κὴ ὁ Υἱὸο θαὶ ᾧ ἐὰλ 

βνχιεηαη ὁ Υἱὸο ἀπνθαιχςαη. Γεῦηε πξφο κε πάληεο νἱ θνπηῶληεο 

θαὶ πεθνξηηζκέλνη, θἀγὼ ἀλαπαχζσ ὑκᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγφλ κνπ ἐθ’ 

ὑκᾶο θαὶ κάζεηε ἀπ’ ἐκνῦ, ὅηη πξᾷφο εἰκη θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ θαὶ 

εὑξήζεηε ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο ὑκῶλ· ὁ γὰξ δπγφο κνπ ρξεζηὸο θαὶ 

ηὸ θνξηίνλ κνπ ἐιαθξφλ ἐζηηλ.  

 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ…   

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηφθνπ... 

 

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

με, ὁ Θεός... 

Νίθσλ Πάηεξ Ὅζηε, ὁ ηὰ ἡδέα ηνῦ βίνπ, θαὶ ηεξπλὰ ὡο ἄυινο, 

κέξνς θαὶ ἀζψκαηνο, ἀξλεζάκελνο, θαὶ δσὴλ ἄκεκπηνλ, ἐλ Μνλῇ 

ηῆο Πέηξαο, ηνῦ Πξνδξφκνπ βησζάκελνο, θιῖλνλ εὐήθννλ, νὗο ηνῖο 

ζὲ πηζηῶο καθαξίδνπζη, θαὶ πφζῳ πξνζθπλνῦζί ζνπ, ηὴλ εἰθφλα ηὴλ 

ζαπκαηφβξπηνλ, ἵλα βίνπ πάληεο, δηέιζσκελ ζεκλῶο ηὴλ ἀηξαπφλ, 

θαὶ εἰο ζθελὰο θαηαληήζσκελ, ζετθῆο ιακπξφηεηνο.  

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τῆο Ῥσζίαο ηὸ ἄζηξνλ, ἐλ Κσλζηαληηλνππφιεη, βνιαῖο 

ἀζθήζεσο, θαὶ ηαπεηλνθξνζχλεο, ἀθηῖζη πακθαέζηλ, δηαιάκςαο 

ὑκλήζσκελ, ππμίδα ὡο ἀθξαηθλνῦο, δσῆο ἡκῶλ πξὸο πφινλ. 
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Οἰθηζηὰ ζείσλ δφκσλ, Νίθσλ πλεπκαηνθφξε, ὁ ἀκηιιψκελνο, 

ἐλ βίῳ Παηαπίνπ, ηαῖο ἀξεηαῖο κὴ παχζῃ, δπζσπῶλ ηὸλ Παληάλαθηα, 

εὐζῦλαη ηξίβνπο ἡκῶλ, πξὸο νὐξαλῶλ ἐπάιμεηο. 

 

Ὑπειζὼλ ζεαξέζησο, ηῆο ἀζθήζεσο πφλνπο, πξὸο 

ὁινθιήξσζηλ, ἐλίζρπζφλ κε Νίθσλ, ηὸ ζηάδηνλ ηνῦ βίνπ, ηνῦ 

παξφληνο πξεζβείαηο ζνπ, πξὸο ηὸλ Θεὸλ δηειζεῖλ, ἀκέκπησο θαὶ 

ἀζπίισο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῦζαη θαθνεζείαο, ἐκπαζείαο ῥαζηψλεο, ὀξγῆο θαὶ ζιίςεσο, 

ηνὺο δνχινπο Σνπ Παξζέλε, Ἁγλὴ Θενθπῆηνξ, θαὶ ὁδὸλ 

ἐγξεγφξζεσο, θαὶ ἀπαζείαο ἡκῖλ, ηνῖο Σε ὑκλνῦζη δεῖμνλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ὑπὲξ ηῶλ πίζηεη, ἀζπαδνκέλσλ κνξθήλ ζνπ, ἐλ ζπειαίῳ 

ζεπηνῦ Παηαπίνπ, Νίθσλ κὴ ἐιιίπῃο, Φξηζηὸλ θαζηθεηεχσλ. 

 

Σσκάησλ παῦζνλ, θαὶ ηῶλ ςπρῶλ ἀιγεδφλαο, ηῇ ζῇ ράξηηη 

Νίθσλ ηξηζκάθαξ, ὁ ἐλ Βπδαληίῳ, ἀζθήζαο ἰζαγγέισο. 

 

Ἄκθσ κνη δίδνπ, Νίθσλ ὑγείαλ ῥψκελ, θαὶ ἰζρὺλ ἐδαθίζαη ηνῦ 

πιάλνπ, ηὴλ ὀθξὺλ ιηηαῖο ζνπ, πξὸο Κχξηνλ ἀπαχζηνηο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰιχνο Μῆηεξ, παζῶλ κε θάζαξνλ ηάρνο, ηῷ ὑζζψπῳ ηῶλ 

ζείσλ εὐρῶλ Σνπ, πξὸο ηὸλ Εσνδφηελ, Υἱὸλ κνλνγελῆ Σνπ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Μπξάιεηπηξνλ ἁγλείαο, Νίθσλ δπζσδίαλ, παζῶλ ἡκῶλ 

ρακαηδήισλ ἀπέιαζνλ, θαὶ εὐσδίαο κε πιῆζνλ ηῆο ζείαο ράξηηνο. 

 

πάθνπζφλ κνπ Νίθσλ, θαὶ δσῆο ἀγήξσ, πνιίηελ δεῖμνλ ηὸλ 

ὕκλνηο ηηκῶληάο ζε, θαὶ θαηαθεχγνληα πφζῳ ηαῖο ζαῖο δεήζεζη. 
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Φξηζηὸλ ὁ ἀγαπήζαο, Νίθσλ ἐθ κπρίσλ, ηῆο ζῆο θαξδίαο 

Αὐηὸλ θαζηθέηεπε, ὑπὲξ ηῶλ πίζηεη θαὶ πφζῳ καθαξηδφλησλ ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μεηξάλαδξε Παξζέλε, Κεραξηησκέλε, ραξᾶο θαξδίαο ηῶλ 

δνχισλ Σνπ ἔκπιεζνλ, θαὶ ιππεξῶλ δφθνλ ζθέδαζνλ ηὸλ 

ςπρφιεζξνλ. 

 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο…. 

 

Φαίξνηο Νίθσλ Ὅζηε Ἀζθεηά, ἐλ Ξεξῷ ηῷ ὄξεη ὁ ληθήζαο ηὸλ 

δπζκελῆ, πφλνηο λπρζεκέξνηο, εὐρῇ θαὶ ηαπεηλψζεη, θαὶ λίθεο ἀτδίνπ, 

γέξα δξεςάκελνο. 

 

Φαίξνηο ηαπεηλψζεσο ιακπεδψλ, ραίξνηο ἀθηεζίαο θαὶ 

ζεκλφηεηνο θῶο ηεξπλφλ, ραίξνηο ἐλαξέηνπ, δηαγσγῆο θαηδξφηεο, 

θαὶ πξνζεπρῆο ἀφθλνπ, Νίθσλ ἀκάξπγκα. 

 

Πφλσλ Παηαπίνπ ηὸλ δεισηήλ, ηὸλ ἐλ ηνῦ Πξνδξφκνπ, 

ἐλαζθήζαληα ηῇ Μνλῇ, ὀλνκαδνκέλῃ, ηῆο Πέηξαο ἐλ ηῇ πφιεη, ηῇ 

Βαζηιίδη ὕκλνηο, Νίθσλα ζηέςσκελ. 

 

Μλήκελ ηὴλ ἁγίαλ ζνπ θαὶ ζεπηήλ, ἄγνπζα ἡ κάλδξα, 

Παηαπίνπ ηνῦ εὐθιενῦο, Νίθσλ κεγαιχλεη, θακάησλ ζνπ ηὸ πιῆζνο, 

πξὸο ἀξεηὴλ ζεφθξνλ, θαὶ ὁινθιήξσζηλ. 

 

Ἀραλνῦο Ῥσζίαο ζεπηὲ βιαζηέ, θαὶ ηνῦ Βπδαληίνπ, 

ἐλδηαίηεκα ἱεξφλ, Νίθσλ ὁ ἀζθήζαο, ἐλ ηῷ Ξεξῷ ηῷ ὄξεη, ραξίησλ 

ζείσλ ῥφδα, εὔνζκα ἤλζεζαο. 

 

Πξέζβεπε ἀπαχζησο ηῷ Λπηξσηῇ, Νίθσλ ζενθφξε ὑπέξ 

πάλησλ ηῶλ εὐζεβῶλ, θαηαζπαδνκέλσλ, ηὴλ ζείαλ ζνπ εἰθφλα, θαὶ 

ἀλπκλνχλησλ πφζῳ, ζνῦ ηὰ παιαίζκαηα. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Αγγέισλ…. 

 



[287] 

 

Τό Τξηζάγηνλ…  

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο πι. α΄. Τὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Τῆο Ῥσζίαο ἐθβιάζηεκα ἱεξψηαηνλ, ὄκβξνηο πηᾶλαλ ηὴλ 

ρζφλα, ὄξνπο Ξεξνῦ ηὴλ ζεπηήλ, ηῶλ αὐηνῦ ἀζθεηηθῶλ ἱδξψησλ 

κέιςσκελ, Νίθσλα λένλ εὐιαβῶο, ὡο ληθήζαληα ἐρζξφλ, ηὸλ 

βέβεινλ λπρζεκέξνηο, πφλνηο θαὶ ράξηλ ιαβφληα, πηζηῶλ γελέζζαη 

θχιαμ ἄγξππλνο. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

. Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάλησλ, ἀζθνπκέλσλ θαιινλή, θαὶ βξνηῶλ ἐλζέσλ 

θαηδξφηεο, ὁ ληθεηὴο θαη’ ἐρζξνῦ, κηζνθάινπ πξφζδεμαη, ἡκῶλ ηὴλ 

δέεζηλ, Νίθσλ ζενκαθάξηζηε, θαὶ ζνῦ ηνῖο ἱθέηαηο, θαη’ ἐρζίζηνπ 

βξάβεπε, λίθαο ἑθάζηνηε, θαὶ θαηὰ παζῶλ ρακαηδήισλ, ηνῖο 

ἀζπαδνκέλνηο εἰθφλα, ζνῦ ηὴλ ραξηηφβξπηνλ ζεηφηαηε.Γέζπνηλα 

πξφζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνχισλ Σνπ, θαὶ ιχηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ 

πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θχιαμφλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

Δί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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