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9 Μαξηίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ ζηνπο Αγίνπο 

Τεζζαξάθνληα Μεγαινκάξηπξεο 

 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

Χαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύνζε, εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ ιμο… 

 

Θεόξ Κύνζμξ, ηαί ἐπέθακεκ ἠιίκ, εὐθμβδιέκμξ ὁ 

ἐνπόιεκμξ ἐκ ὀκόιαηζ Κονίμο.(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκκ ζημίπςκ) 

                 Δἴηα ηά παξόληα Τξνπάξηα. 

          Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Σῶκ Σεζζανάημκηα Υνζζημῦ Ἀεθμθόνςκ, ηή πνμζηαζία 

ηαί εενιή ἀκηζθήρεζ, πνμζδνάιςιεκ ηναοβάγμκηεξ ἐη 

αάεμοξ ροπῆξ, νύζαζεε δεόιεεα, ζοκμπῆξ ηαί ὀδύκδξ, 

ηαί πάζδξ ηαηώζεςξ ηαί παεῶκ ἀηαεάνηςκ, ημύξ ηήκ 

ἁβίακ ἄεθδζζκ ὑιῶκ, Μάνηονεξ εεῖμζ, πνμθνόκςξ 

βεναίνμκηαξ. 

Γόλα Παηνί ηαί Τἱῶ ηαί Ἁβίς Πκεύιαηζ. 

Καί κῦκ ηαί ἀεί ηαί εἰξ ημύξ αἰώκαξ ηῶκ αἰώκςκ. Ἀιήκ. 

                               Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζζςπήζμιεκ πόηε, Θεμηόηε… 

Χαικόο λ΄ (50) 

Ἐθέδζμκ ιέ, ὁ Θεόξ…. 

     Δἴηα ςάιινκελ ηάο Ὠδᾶο ηνῦ Καλόλνο. 

     Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 

Λαιπηῆνεξ ηῆξ πίζηεςξ ημῦ Υνζζημῦ, παεῶκ ιμο ηόκ 

γόθμκ, Σεζζανάημκηα Ἀεθδηαί θύζαηε ὑιῶκ ηαῖξ 

ἰηεζίαζξ, ηαί πνόξ ηό θῶξ ιέ ηό εεῖμκ ἰεύκαηε. 
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Ἰάζεζξ αθοζηάκμκηεξ δαρζθεῖξ, ἰάζεςξ εείαξ, 

Σεζζανάημκηα Ἀεθδηαί, ἠιᾶξ ημύξ ηάη΄ἄιθς 

ἀζεεκμῦκηαξ, ηή ἀκηζθήρεζ ὑιῶκ ἀλζώζαηε. 

 

Σόκ κμῦκ ὑπμηάλαξ ημῖξ βεδνμῖξ, ηαί ιή εέθςκ πνάηης, ἅ 

μὐη ἐλεζηί ιμί πμζεῖκ , ἄθθ΄ὤ Ἀεθμθόνμζ ημο ςηῆνμξ, 

ηῆξ ηῶκ παεῶκ ιέ δμοθείαξ θοηνώζαζεε. 

 

                              Θενηόθηνλ 

Ἁβίαζια δόλδξ ηῆξ εεσηῆξ, ἁβίαζμκ Κόνδ, ιμθοκεεῖζακ 

ιμο ηήκ ροπήκ, ηαί ηῆξ παθεπῆξ ιέ ἁιανηίαξ, ὡξ 

ἐθεήιςκ ἁπάθθαλμκ Ἄπνακηε. 

 

                    Ὠδή γ΄. Οξαλίαο ἁςίδνο 

Ἰζπονῶξ ηαεεθόκηεξ, ηήκ ημῦ ἐπενμῦ ἔκζηαζζκ, ημύημο 

ηῆξ ὁνιῆξ ηαί ιακίαξ, ηαί ἐπζεέζεςξ, ἀκεπδνέαζημκ, 

ἠιῶκ ηόκ αίμκ ηδνεῖηε, ηαῖξ ὑιῶκ δεήζεζζ, Μάνηονεξ 

ἔκδμλμζ. 

  

οκδιιέκμζ ηή πίζηεζ, ηή ημῦ Υνζζημῦ Μάνηονεξ, ἐπί ηό 

αὐηό ἐκ Κονίς, ἠιᾶξ ζοκάραηε, ἐκ πάκηαξ θνόκδια, αίς 

ἀιέιπης πνμζθένεζκ, ἴκα δόλδξ ιέημπμζ, εείαξ 

βεκώιεεα. 

 

Ὑπέν πάκηςκ, πνεζαεύεζκ, ηαί δοζςπεῖκ πάκημηε, ηόκ 

Πακηεθεήιμκα Λόβμκ, ιή δζαθίπδηε, ἅβζμζ Μάνηονεξ, 

ηῶκ ἐη ροπῆξ πνμζηαθμύκηςκ, ὑιᾶξ εἰξ αμήεεζακ, ἐκ 

πενζζηάζεζζ. 

 

                            Θενηόθηνλ 

Μδηνμπάνεεκε Κόνδ, ἡ ηόκ Υνζζηόκ ηέλαζα, ηόκ ηήκ 

ἁιανηίακ ημῦ ηόζιμο, μἴηης ἀνάιεκμκ, ἄνμκ ηαί 
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ζηόνπζζμκ, ἐη ηῆξ ἀεθίαξ ροπῆξ ιμο, ηῶκ 

πθδιιεθδιάηςκ ιμο, ηό ἀπεμθόνδια. 

 

Γζαζςζμκ ἐη πάζδξ αθάαδξ ηαί εθίρεςξ ηαί ὀδύκδξ, 

εεία πμνεία Μανηύνςκ ηῶκ Σεζζανάημκηα, ημύξ 

πνμζζόκηαξ ηή εεία ὑιῶκ πνεζαεία. 

 

Ἐπζαθερμκ ἐκ εὐιεκεία, Πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπί ηήκ 

ἐιήκ παθεπήκ ημο ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαί ἴαζαζ ηῆξ 

ροπῆξ ιμο ηό ἄθβμξ. 

 

                    Αἴηεζηο θαί ηό Κάζηζκα. 

                  Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή 

Πνμζηᾶηαζ εενιμί, ηαί εεῖμζ ἀκηζθήπημνεξ, ηαί ηείπδ 

ζηεννά, ηῆξ Ἐηηθδζίαξ πέθμκηεξ, Μάνηονεξ 

Σεζζανάημκηα, ηαῖξ ὑιῶκ πνόξ Υνζζηόκ παναηθήζεζζκ, 

ἀζζκή ηαί εἰνδκαίακ ἀεί, ἠιῶκ ηήκ γςήκ δζαηδνήζαηε. 

 

                  Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε 

Ὡξ ὀπθίηαζ πενζδμλμζ, Μάνηονεξ ηῆξ δόλδξ ημῦ 

Πακημηνάηςνμξ, εείμζξ ὄπθμζξ ηαεμπθίζαηε, ἠιᾶξ 

ηάη΄ἐπενμῦ ημο πμθειήημνμξ. 

 

Νμζδιάηςκ ηόκ ηαύζςκα, ηόκ ηαηακαθίζημκηα ηήκ γςήκ 

ἠιῶκ, δνόζς εείαξ παναηθήζεςξ, Μάνηονεξ Κονίμο 

ηαηαζαέζαηε. 

 

Ἀπό πάζδξ ζηεκώζεςξ, ηαί ἐπζαμοθῆξ ἐπενμῦ ημο 

ἀθάζημνμξ, Ἀεθμθόνμζ Σεζζανάημκηα, ημύξ ὑιᾶξηζιώκηαξ 

ἀπαθθάλαηε. 

 

Θενηόθηνλ 
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Θεναπείαξ ἀλίςζμκ, ηόκ ζοκηεηνζιιέκμκ Κόνδ ἱηέηδκ 

ζμο, ηαί ηόκ κμῦκ ιμο ἀπμηάεανμκ, ηόκ νενοπςιέκμκ 

ζανηόξ πάεεζζ. 

 

                        Ὠδή ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο 

Λύζζκ ηῶκ δεζκῶκ, πενζζηάζεςκ ηαί εθίρεςκ, 

Σεζζανάημκηα βεκκαῖμζ Ἀεθδηαί, ηαί γςήκ εἰνδκζηήκ 

ἠιίκ αἰηήζαζεε. 

 

Ἡ πενζθακήξ, πνμζηαζία ὑιῶκ Μάνηονεξ, ὑπέν ἥθζμκ 

ἐηθάιπμοζα ἠιίκ, δζαθύεζ ημῦ Βεθίαν ηά αμοθεύιαηα. 

 

Σήλζκ ηῶκ ιεθῶκ, ἐκ ηῷ ηνύεζ ὑπμιείκακηεξ, ἀβαπήζεςξ 

ηό πῦν ηῆξ εεσηῆξ, ηαῖξ ροπαῖξ ἠιῶκ ἀκάραηε ιαηάνζμζ. 

 

                               Θενηόθηνλ 

Αἴζεδζζκ Ἁβκή, ηή ροπή ιμο δίδμο πάκημηε, ηῆξ 

ιεθθμύζδξ ηαηαδίηδξ θμαενᾶξ, ἴκα αίμκ ἀηδθίδςημκ 

 

                    Ὠδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ 

Ἰάζαζεε, ηήκ ροπήκ ιμο κμζμῦζακ, ἐπζιόκμζξ ηῶκ 

παεῶκ ἐνβαζίαζξ, ηῆξ ἐκ ἐιμί ἁιανηίαξ ηό ηνάημξ, 

ἀπμκεηνμῦκηεξ ἰζπύσ ηή ἄκςεεκ, ηαῖξ παναηθήζεζζκ 

ὑιῶκ, Σεζζανάημκηα Ἅβζμζ Μάνηονεξ. 

 

οκόιζθμζ, ηῶκ ἁβίςκ Ἀββέθςκ, Σεζζανάημκηα Υνζζημῦ 

Ἀεθμθόνμζ, ηήκ ηάε΄ἠιῶκ θενμιέκδκ ιακίακ, ημῦ 

πμκδνμῦ ημζιμηνάημνμξ παύζαηε, ηαί ηοαενκήζαηε 

ἠιᾶξ,πνόξ θζιέκα ημῦ εείμο εεθήιαημξ. 

 

Ὡξ ζοιθνμκεξ, ηαί ὁιόροπμζ ὄκηεξ, Σεζζανάημκηα 

Υνζζημῦ Ἀεθμθόνμζ, ἐκ εὐζεαεία ηαί ἄεθμζξ ἁβίμζξ, ἐκ 
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ὁιμκμία ἠιᾶξ ζοκηδνήζαηε, ηαί ἐκ ἀβάπδ ἀθδεεῖ, ηαί 

γςῆξ εεανέζημο θαιπνόηδηζ. 

 

                                    Θενηόθηνλ 

Θεμκοιθε, Μανζάι Πακάπνακηε, ηήκ πνακεείζακ 

ἠδμκαῖξ ἀηαεάνημζξ, ηαί δμοθςεεῖζακ πζηνά ζοκδεεῖα, 

ηή νοπηζηή ζμο πνδζόηδηζ ηάεανμκ, ηανδίακ ιμο ηήκ 

ηαπεζκήκ, πνόξ γςήκ ηαεανάκ ιέ ἰεύκμοζα. 

 

Γζαζςζμκ ἐη πάζδξ αθάαδξ ηαί εθίρεςξ ηαί ὀδύκδξ, 

εεία πμνεία Μανηύνςκ ηῶκ Σεζζανάημκηα, ημύξ 

πνμζζόκηαξ ηή εεία ὑιῶκ πνεζαεία. 

 

Άπνακηε…. 

 

             Αἴηεζηο θαί ηό Κνληάθηνλ. 

         Ἦρνο β΄. Ταῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ 

Ὡξ ζηναηζῶηαζ Υνζζημῦ ἀηαηάπθδηημζ, μἱ 

Σεζζανάημκηα Ἅβζμζ Μάνηονεξ, ἐπενῶκ ἀμνάηςκ ηό 

ζύζηδια, ηῶκ ηάε΄ἠιῶκ ηζκμοιέκςκ ἑηάζημηε, ὑιῶκ 

ηαῖξ πνεζαείαζξ ζοκηνίραηε. 

 

Πξνθείκελνλ 

Γηήιζνκελ δηά ππξόο θαί ὕδαηνο, θαί ἐμήγαγεο ἠκᾶο 

εἰοἀλαςπρήλ.Σηίρνο. Θαπκαζηόο ὁ Θεόο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο αηνῦ. 

Δαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (θ΄. 1-16) 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σάζξ ηῶκ Ἀεθμθόνςκ, πνεζαείαζξ, Ἐθεῆιμκ, ἁπάθθαλμκ 

ηά πθήεδ ηῶκ ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 
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Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Σαῖξ ηῆξ Θεμηόημο πνεζαείαζξ, Ἐθεῆιμκ, ἑλάθεζρμκ ηά 

πθήεδ, ηῶκ ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

 

Σηίρνο: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζνλ κέ ὁ Θεόο θαηά ηό κέγα ἔιεόο 

ζνπ θαί θαηά ηό πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἑμάιεηςνλ ηό 

ἀλόκεκά κνπ. 

            

                    Ἦρνο Πι. β΄.Ὅιελ ἀπνζέκελνη 

Μάνηονεξ ἀήηηδημζ, ημῦ Βαζζθέςξ ηῆξ δόλδξ, μἱ 

ζηεννῶξ δί΄ὕδαημξ, ηαί πονόξ ἀεθήζακηεξ, ηανηενεῖκ 

πάκημηε, ηαί ἀκδνείςξ θένεζκ, ἐκζζπύζαηε δεόιεεα, ἠιᾶξ 

ιαηάνζμζ, ηάξ ἐπζθμνᾶξ ηάξ ηῶκ εθίρεςκ, ἴκα πηαζζιάηςκ 

ἄθεζζκ,δί΄αὐηῶκ εεόεεκ θδρόιεεα, ηαί ηάξ ημῦ Βεθίαν,ἐηηνέρςιεκ 

πακημίαξ πνμζαμθᾶξ, ὤ Ἀεθδηαί 

Σεζζανάημκηα, εὐζεαῶκ ὑπένιαπμζ. 

 

                     Ὠδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο 

Ἐκςεέκηεξ ηή πίζηεζ, ὁιμρύπς ηανδία ὁιμύ ἠεθήζαηε , 

δζμ ηδνεῖκ κμιίιςξ, ἑκόηδηα ηήκ εείακ, ηῷ ζοκδέζις ηῆξ 

πίζηεςξ, ζεεκώζαηε ηαί ἠιᾶξ, βεκκαῖμζ Ἀεθμθόνμζ. 

 

Ἰθύσ ιέ παβέκηα, παθεπῆξ ἁιανηίαξ κμόξ ημοθόηδηζ, 

ἑθηύζαηε πνόξ ὕρμξ, βκώζεςξ ιεηακμίαξ, 

Σεζζανάημκηα Μάνηονεξ, ηαί ηαεανᾶξ αζμηῆξ, ηαί 

ἀπαεείαξ εείαξ. 

 

Ἠεθδηόηεξ κμιίιςξ, ηῶκ ἀκόιςκ ηό ενάζμξ 

ηαηεπαθαίζαηε , δζμ ηῆξ ἀκμιίαξ, ηαηά Γααίδ ηόκ εεῖμκ, 

ηῶκ πεζιάννςκ ιέ νύζαζεε, πνόξ ὕδςν ηό ηῆξ γςῆξ, 

εείςξ ιέ ὁδδβμῦκηεξ. 
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                             Θενηόθηνλ 

Νμῦκ ηαί ζῶια ιμθύκαξ, ὤ ἀιόθοκηε Κόνδ παεῶκ 

ἀζπέημζξ ὀνιαῖξ, ηήκ ζήκ ἐπζηαθμῦιαζ, αμήεεζακ ἐκ 

ηάπεζ, ἤκ ιμί δίδμο Πακάπνακηε, ἴκα νοζεῶ ηῆξ πζηνᾶξ, 

ημῦ πείνμκμξ ἀπάηδξ. 

 

                        Ὠδή ἡ΄. Τόλ Βαζηιέα 

Γκώζεζ ἁβία, ηῆξ ἐκ Υνζζηῷ πμθζηείαξ, ζοκεηίζαηε ηόκ 

κμῦκ ιμο Ἀεθμθόνμζ, ἴκα ημῦ Κονίμο ηό εέθδια πμζήζς. 

 

Ἔνβςκ ἁβίςκ, ηαί ἀνεηῶκ ζςηδνίςκ, ἀκεπαίζποκημκ ἐνβάηδκ 

δείλαηε ιέ, Μάνηονεξ Κονίμο, ὑιῶκ ηή 

ἀκηζθήρεζ. 

 

Ρύπμζξ ηάε΄ὥνακ, ηῆξ πμκδνᾶξ ἁιανηίαξ, ηήκ εὐβέκεζακ 

νοπαίκς ηῆξ ροπῆξ ιμο, ἄθθ΄ὤ Ἀεθμθόνμζ, νοειίζαηε 

ηόκ κμῦκ ιμο. 

 

                              Θενηόθηνλ 

Ἁβκή Πανεέκε, ηήκ ἀκαβκόκ ιμο ηανδίακ, 

ηαηαθάιπνοκμκ θςηί ηῆξ ιεηακμίαξ, ἴκα ηῆξ αἰζπίζηδξ, 

νοζεῶ δμοθμπαεείαξ. 

                   

                   Ὠδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ 

ςηήνζμζ θζιέκεξ, ηῶκ εαθαηηεοόκηςκ, ηαῖξ ηνζηοιίαζξ 

ημῦ αίμο ἑηάζημηε, ὤ Σεζζανάημκηα Μάνηονεξ ηόζις 

ὤθεδηε. 

 

Ἰεύκαηε ὑρόεεκ, πνόξ γςῆξ εἰζόδμοξ, ἐλ ἀκμδίαξ δεζκῶκ 

πανααάζεςκ, ημύξ πνόξ ὑιᾶξ ἀθμνώκηαξ Ἅβζμζ 

Μάνηονεξ. 
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Μανηύνςκ ημῦ ςηῆνμξ, θάθαβλ ηνμπαζμῦπε, 

ἐηπθδνςηᾶξ ιανηονίςκ ἀκαδεῖλμκ, ηῶκ εεσηῶκ ημοξ 

ηζιώκηαξ ὑιῶκ ηήκ ἄεθδζζκ. 

 

Οἱ πάκηςκ εὐζεαμύκηςκ, ἄβνοπκμζ πνμζηᾶηαζ ὤ 

Σεζζανάημκηα Ἅβζμζ Μάνηονεξ, ηῆξ ἀνςβῆξ ἠιίκ πάζζ 

ηήκ πάνζκ δίδμζεε. 

 

                                     Θενηόθηνλ 

Ὑπενθςηε θοπκία, ηῆξ ἀΰθμο δόλδξ, ηήκ ζημηζζεεῖζακροπήκ ιμο 

ηαηαύβαζμκ, ηή θςηαοβεία Πανεέκε ηῆξ ζῆξ πνδζηόηδημξ. 

 

Ἄλζμκ ἐζηίκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ ζέ ηήκ Θεμηόημκ, 

ηήκ ἀεζιαηάνζζημκ ηαί πακαιώιδημκ ηαί ιδηένα ημῦ 

Θεμῦ ἠιῶκ. Σήκ ηζιζςηένακ ηῶκ Υενμοαίι ηαί 

ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ εναθίι, ηήκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ 

Λόβμκ ηεημῦζακ ηήκ ὄκηςξ Θεμηόημκ ζέ ιεβαθύκμιεκ. 

 

Υαίνμζξ Ἀεθμθόνςκ πανειαμθή, ἡ ηεηνάηζξ δέηα, 

ηνμημοιέκδ πενζθακῶξ , παίνεηε ὀπθίηαζ, Υνζζημῦ ημῦ 

Βαζζθέςξ, ἐπενῶκ ηάξ παναηάλεζξ μἱ ενζαιαεύζακηεξ. 

 

Πίζηεζ ζοκδιιέκμζ ηή ἀθδεεῖ, ἐκ θνόκδια πάκηεξ, 

ἐπζδείλαζεε εὐζεαῶξ, ηαί ἅβζμξ δῆιμξ, ὀθεέκηεξ 

Ἀεθμθόνμζ, ὑπέν Υνζζημῦ κμιίιςξ ἠκδναβαεήζαηε. 

 

Πῦν ηῆξ ἀβαπήζεςξ ημῦ Υνζζημῦ, θένμκηεξ πθμοζίςξ, 

ηήκ ἀκύπμζζημκ ημῦ ηνοιμῦ, ἠκέβηαηε αίακ, ἐκ πεζιενίς 

ὥνα, ηαί πνόξ γςῆξ ἀθήηημο εάθρζκ ιεηέαδηε. 
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Σεζζαναημκηάδμξ ηῆξ εὐηθεμῦξ, Μανηύνςκ ηῶκ εείςκ, 

ηίξ ὑικήζεζ ὡξ ἀθδεῶξ, ημύξ θαιπνμύξ ἀβώκαξ; Κνοιμύ 

βάν ηήκ ιακίακ, ηαί ημῦ πονόξ ηήκ θύζζκ ὄκηςξ 

 

Γί΄ὕδαημξ Μάνηονεξ ηαί πονόξ, ζηεννῶξ δζεθεόκηεξ, ὡξ 

ὁ εεῖμξ θδζί Γααίδ, πνόξ ηήκ αἰςκίακ, ἀκαροπήκ ηαί 

δόλακ, εἰζήθεεηε ἐκδόλςξ ὤ Σεζζανάημκηα. 

 

Ὥζπεν ηεζζανάημκηα θαεζκμί, θάιπεηε ἀζηένεξ, ηῶκ 

εαοιάηςκ ηαῖξ ἀζηναπαῖξ, ηαί ηάξ δζακμίαξ ἠιῶκ πανᾶξ 

πθδνμῦηε, θςηί ηῷ βθοηοηάης ηῆξ ὑιῶκ πάνζημξ. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἵ ζηναηζαί…. 

 

Τό Τξηζάγηνλ…. 

 

                   Καί ηό Ἀπνιπηίθηνλ ὡο ἑμῆο. 

                 Ἦρνο ἅ΄. Τῆο ἐξήκνπ πνιίηεο 

Σμύξ βεκκαίμοξ ὀπθίηαξ ημῦ ηῶκ ὅθςξ Γεζπόγμκημξ, ημύξ 

ζοβηνμηδεέκηαξ ἐκ πίζηεζ, ὁιμθνόκςξ ηζιήζςιεκ , 

Υνζζηῷ βάν ζηναηεοεέκηεξ εὐζεαῶξ, δί΄ὕδαημξ δζῆθεμκ 

ηαί πονόξ, ηαί πνόξ εείακ εἰζεθεόκηεξ ἀκαροπήκ, 

πνμΐζηακηαζ ηῶκ αμώκηςκ , δόλα ηῷ εαοιαζηώζακηζ 

ὑιᾶξ, Σεζζανάημκηα Μάνηονεξ. 

 

                              40 Κύξηε ειέεζνλ 

          

    

 



[49] 
 

               Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ Σέ λεθξόλ 

Γῆιε Ἀεθμθόνςκ εὐηθεῶκ, ηεζζαναημκηάδμξ ἁβίαξ, 

Ἅβζμζ Μάνηονεξ, πνόιαπμζ ηαί ἔθμνμζ Υνζζηζακῶκ 

εὐζεαῶκ, πάζδξ αθάαδξ ηαί εθίρεςξ, ηαί πάζδξ 

ἀκάβηδξ, ἀκςηένμοξ πάκημηε, δζαηδνεῖηε ἠιᾶξ, ἄθεζζκ ἠιίκ ηῶκ 

πηαζζιάηςκ, πανά ημῦ Υνζζημῦ ἑλαζημῦκηεξ Ἀεθδηαί Κονίμο 

Σεζζανάημκηα. 

 

 

Γέζπμζκα πνμζδελαζ, ηάξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ ζμο, ηαί 

θύηνςζαζ ἠιᾶξ, ἀπό πάζδξ ἀκάβηδξ ηαί εθίρεςξ. 

 

 

Σήκ πάζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ ζέ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ 

Θεμῦ, θύθαλμκ ιέ ὑπό ηήκ ζηέπδκ ζμο. 

 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 


