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Ψαιιόκελνο ηελ 17
ελ

 Μαξηίνπ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΩΝ ΕΙ 

ΣΟΝ ΑΓΙΟΝ ΑΛΕΞΙΟΝ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΣΟΤ ΘΕΟΤ 

 (Πμζδεείξ οπό ζενμιμκάπμο Δζμκοζίμο ημο Λαηεδαζιμκίμο). 

 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε 

Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ Θεόσ, ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 

 

ημ Κύνζε εζζάημοζμκ… Θεόξ Κύνζμξ… 

εζξ Ήπμκ δ’. πνμξ ημ Σδ Θεμηόης εηηεκώξ. 

 

Οζ επδνείαξ ηςκ δεζκώκ πεζιαγόιεκμζ, ηαζ ζοκμπή ηςκ παεδιάηςκ 

εθζαόιεκμζ, κοκ πνμζδναιόκηεξ Άβζε ηδ ηάνα ηδ ζδ ηνάγμιεκ˙ 

Ώθέλζε, ζε εενιώξ δοζςπμύκηεξ, θύηνςζαζ ημοξ δμύθμοξ ζμο, εη 

θεμνάξ ηαζ εακάημο, ςξ πάνζκ ηαύηδκ έπςκ εη Θεμύ, ζάζεαζ πάεδ, 

ηαζ ζώγεζκ ημοξ ηάικμκηαξ.  

Δόλα. Σμ αοηό. Καζ κύκ. Θεμημηίμκ. 

Οο ζζςπήζμιεκ πμηέ Θεμηόηε… 

Είηα μ Ν’ Φαθιόξ. 

 Κακώκ, μύ δ αηνμζηζπίξ˙ «Εκ ζμζ, Θεμύ άκενςπε εοεηηείκ έπς». 

Ωδή α’. Ήρνο πι. δ’. Αξκαηειάηελ Φαξαώ. 

Άβζε ημο Θεμύ, πνέζαεοε οπέν οιώκ. 

Επαβςβαί ηςκ ζοιθμνώκ, Ώθέλζε, ηαζ ηνζηοιίαζ παεώκ, αιανηζώκ 

ιμο πάκημεεκ ζοκέζπμκ ιε, ηαζ ιαζηζβμύζζκ Άβζε, ηαζ πζηνώξ 

μδοκώιαζ ηαζ ηζκδοκεύς πνμξ εάκαημκ˙ ζώζόκ ιε θζηαίξ ηαζξ ζαζξ 

δέμιαζ.  

Νεκμζδηοίαξ ελ αηόπςκ πνάλεςκ ηδξ ηαπεζκήξ ιμο ροπήξ, μδοκδνά 

πάεδ ημ δύζηδκμκ ζώιά ιμο πακημίςξ ααζακίγμοζζ˙ ηαζ ζηεκάγς 

ηαζ ηνάγς˙ Υνζζημύ εενάπςκ Ώθέλζε, ζπεύζμκ απμθθύιεκμκ ζώζόκ 

ιε. 

ε αηεζώδοκμκ πδβήκ ζάζεςκ ακαδεζπεέκηα θαιπνώξ, ςξ ημο Θεμύ 

δμύθμκ, άβζε Ώθέλζε, ηαεζηεηεύς, ίαζαζ ηδξ ροπήξ ηαζ ζανηόξ ιμο, 

ηαζξ ζαζξ πνεζαείαζξ, ημοξ ιώθςπαξ, όπςξ ζε βεναίνς ζςγόιεκμξ. 
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Θενηνθίνλ. 

Οιμθμβμύκηεξ εοζεαώξ ιδηένα ζε ημο εζθδθόημξ εη ζμο οπενθοώξ 

ζάνηα, ηαζ ακάνπςξ θάιρακημξ εη ημο Παηνόξ, ηδνύηημιεκ 

Θεμηόημκ ζε ηόνδ, ηαζ δοζςπμύιεκ, δζάζςζμκ ηζκδύκςκ ημοξ 

δμύθμοξ ζμο. 

Ωδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Ιηεηεύςκ ιδ παύζδ ημκ αβαεόκ Άβζε, ηαζ βθοηύκ Δεζπόηδκ 

ζοββκώιδκ δμύκαζ πηαζζιάηςκ ιμζ ηςκ παθεπώκ ηαζ πμθθώκ ηαζ 

ημο κμζμύκημξ ζανηίμο ηδκ ηαπείακ ίαζζκ, όπςξ βεναίνς ζε. 

 

Θεανέζηςξ αζώζαξ, εαοιαζηώξ ζζάββεθμκ πμθζηείακ ήκοζαξ, Πάηεν, 

ηαζ ιεηά ζώιαημξ, ηαζ ηαξ ζάζεζξ ιζζεόκ πανά Θεμύ εημιίζς ημοξ 

πζζηώξ πνμζζόκηαξ ζώγςκ Ώθέλζε. 

 

Εκ ςδαίξ ηε ηαζ ύικμζξ ακεοθδιώκ ζζε, ζμο ηδκ πμθζηείακ βεναίνς 

ηαζ ηα εαοιάζζα, ηαζ ηςκ πζηνώκ μδοκώκ ηαπύκ ζε, Πάηεν ζςηήνα 

εη Θεμύ ιμζ θακήζαζ ηαεζηεηεύς. 

Θενηνθίνλ. 

 Ο πμθθαίξ αιανηίαζξ ηαηαπναζεείξ, Άπνακηε, ηέηνςιαζ ροπήκ ηε 

ηαζ ζώια, ηάθαξ ηαζ αέαθδιαζ, ηαεδθηςιέκμξ δεζκώξ, αθθά ηδ ζδ 

πνμζηαζία, μζηηζνιώκ δ άαοζζμξ, ζώζόκ ιε, δέμιαζ. 

Δζάζςζμκ από ηζκδύκςκ, Ώθέλζε, ζμοξ ζηέηαξ όηζ πάκηεξ 

πακεοθααώξ εζξ ζε ηαηαθεύβμιεκ, ςξ άθεμκμκ ηνήκδκ ηςκ ζαιάηςκ. 

Επίαθερμκ εκ εοιεκεία πακύικδηε Θεμηόηε… 

Ήρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Σδ ηνήκδ ηςκ ζςκ εαοιάηςκ κύκ, Ώθέλζε, πνμζηνέπς αμώκ, μδύκδ 

ζοκεπόιεκμξ. Σδξ ζανηόξ ηα ηναύιαηα ηαζ ροπήξ ηδκ πόνςζζκ 

ίαζαζ, ηαζ ηςκ δεζκώκ ιε ζώζμκ ζαζξ θζηαίξ ηζιώκηα ζεπηώξ ηδκ 

εείακ ηάνακ ζμο. 

Ωδή δ’. π κνπ ηζρύο Κύξηε. 

Όικμοξ ηνμηώ ηείιεκμξ, Πάηεν, εκ ηθίκδ ιμο, ημζξ εη θάηημο, μίιμζ 

ηαηαααίκμοζζκ μιμζςεείξ, ώζπεν μ Δααίδ ράθθεζ, ηαζ ζοββκώιδκ 

αζημύιαζ, ώζπεν ελήιανημκ Θεώ, ηαζ εεναπείακ ηςκ παεώκ ηδξ 

ζανηόξ ιμο, ζαζξ πνεζαείαζξ, ηνζζιάηαν, Ώθέλζε. 
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Νάια ηνμοκώκ, ςξ από ηνήκδξ αηήναημκ, ηδξ ζςνμύ ζμο, Πάηεν 

ιεβαθώκοιε, εαοιαημονβέ, ανύςκ αεκάςξ, θθμβώζεζξ ροπήξ ηαζ 

ζώιαημξ δνμζίγεζ, ηαζ πναΰκεζ, ηςκ παεώκ ηαξ μδύκαξ εεναπεύςκ 

ηαζ ζώγςκ ημοξ ηάικμκηαξ. 

Άκςεεκ ζο, άκενςπμξ Θεμύ, Ώθέλζε, πνμζεηθήεδξ, ακαβμνεοόιεκμξ 

εεία θςκή κόζςκ ζαηνόξ, θενώκοιε Πάηεν, ηαζ πνόζθμνμξ 

αθελίηαημξ πζζηώκ ημζξ ηαπεηημύζζ˙ δζμ παναηαθώ ζε, πονεημύ ηαζ 

νζβώζεςξ νύζαί ιε. 

 

Θθίρεζξ πμθθαί, ηαζ πθήνεζξ πόκςκ Ώθέλζε, μδοκώκ ηε ζιήκμξ, 

ώζπεν ηδνόκ, ημ εθεεζκόκ θείρακμκ γςήξ ιμο πνμζπύζαζ 

ηαηααζανώζημοζζκ, εζξ άδμο ηαηςηάημο ηαηαζπάκ απεζθμύζαζ. 

Πνόθεαζμκ εη ημύηςκ ηαζ ζώζόκ ιε. 

Θενηνθίνλ. 

Ρεύια θεμνάξ θύζεςξ ανμηώκ ακέζηεζθαξ Θεμηόηε, Λόβμκ 

ζςιαηώζαζα, ημκ εη Παηνόξ, ώζπεν εη θςηόξ αίβθδ βεκκδεέκηα, 

ηαζ ζώζακηα ημ ακενώπζκμκ˙ δζμ ζε ζηεηεύς, παθεπμύ ιε ηζκδύκμο 

ηαζ ηαηώζεςξ νύζαζ πνεζαείαζξ ζμο. 

 

Ωδή ε’. Ίλα ηη κε απώζσ. 

Χξ πδβή παναδείζμο ηδξ Εδέι εηαθύγμοζα, πάηεν Ώθέλζε, ηςκ 

πμθθώκ εαοιάηςκ δ δμεείζά ζμζ πάνζξ εηηέποηαζ, πμηίγμοζα 

ηανδίαξ, ηαζ ροπώκ ηαζ ζςιάηςκ ζςιέκδ ηαξ κόζμοξ εηάζημηε. 

 

Πάζα πείνα βδΎκδξ ζαηνείαξ άπναηημξ όθςξ ελήθεβηηαζ εκ ειμί, ηαζ 

ηείιαζ θεύ! ηα θμίζεζα πκέςκ μ δείθαζμξ˙ αθθά ζμζ ης ζςηήνζ, εη 

Θεμύ δζδμιέκς, πνμζεθεώκ ζηεηεύς ζςεήκαί ιε. 

 

Επί ηθήκδξ μδύκδξ, ηαζ ζηνςικήξ ηαηώζεςξ ηείιεκμξ, ηνάγς ζμζ˙ 

Ελεθμύιαζ, Πάηεν, ηςκ παιθάβςκ μδόκηςκ, Ώθέλζε, ημο πζηνμύ 

εακάημο, μ παναηείιεκμξ ακμνεώζαξ, ηαζ πακημίςξ κμζμύκηαξ 

νοζάιεκμξ. 

Εκμζηήζαξ Θεόξ ζμζ, πάζακ ζώιεκμξ κόζμκ Ώθέλζε, ςξ εονώκ ζε 

όκηςξ εκδζαίηδια εείμκ ακέδεζλε κόζςκ ζαηήνα˙ ςκ ηαιμί ης 

δοζηήκς ελζθέςζμκ. Πάηεν ζςεήκαί ιε. 
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Θενηνθίνλ. 

Όικμξ άπαξ δηηάηαζ, Δέζπμζκα πακηάκαζζα, ιδ ελζηκμύιεκμξ ζμο 

ηα ιεβαθεία δζδβήζαζεαζ ηα οπενέκδμλα. Ώββέθςκ ηαζ ακενώπςκ 

βεκεαί ζε ηαζ ηάλεζξ, εζξ αζώκαξ αεί ιαηανίγμοζζ. 

 

Ωδή ζη’. Σελ δέεζηλ εθρεώ. 

Εηάηδζακ ςξ ηδνόξ ηα ιέθδ ιμο, ηαζ ςξ άκεμξ ημο αβνμύ ειανάκεδ 

πάζα ζάνλ ηαζ εηθείπεζ ημ πκεύιά ιμο, ηαζ δ ροπή ιμο ης άδδ 

πνμζήββζζεκ, Ώθέλζε˙ άθθ’ επζζηάξ, εη θεμνάξ ηαζ εακάημο ιε 

θύηνςζαζ. 

 

Καηώζεςκ ημκ εζιόκ Ώθέλζε, ηαζ πθδεύκ ηςκ ζοιθμνώκ ηαζ 

ααζάκςκ, όζαζ δεζκώξ ηδκ αεθίακ γςήκ ιμο, ηαζ ηδκ μζηηνάκ ιμο 

ροπήκ ηαηαηνύπμοζζκ, ελάθεζρμκ, εηδοζςπώκ ημκ Θεόκ ηαζ ζςηήνα 

ηαζ πθάζηδκ ιμο. 

 

Σα θάνιαηα επ’ ειμί ακόκδηα ελδθέβπεδ ηαζ ιδδέκ ςθεθμύκηα, ηαζ 

πνμξ ημ πείνμκ δ κόζμξ πμνααίκεζ˙ δζμ ηδ εεία ζμο ζηέπδ 

πνμζέδναιμκ, Ώθέλζε, ηαζξ ζαζξ εοπαίξ, ζοιπαεέζηαηε νώζζκ 

πανάζπμο ιμζ. 

Επέπεζ επ’ ειέ ημκ έθεμκ, ηαζ ηδκ πάνζκ ηςκ πμθθώκ ζμο εαοιάηςκ, 

όζα Θεόξ ζε δμλάγςκ δςνείηαζ, ημζξ πνμζζμύζζ δεζηκύξ αθελίηαημκ 

Ώθέλζε, ηαζ πμκδνάξ εη ζηνςικήξ ιε ηαηώζεςξ έβεζνμκ. 

Θενηνθίνλ. 

Ιώιεκμκ ηςκ ακενώπςκ άπαζακ ηεηιδηοΎακ πανααάζεζ ηδκ θύζζκ, 

ηαζ αζςκίμο εακάημο θοηνμύκηα, ημκ εη Θεμύ Θεόκ Λόβμκ 

πζζηεύμιεκ εη ζμο ηεπεέκηα εκ ζανηί, Θεμηόηε Πανεέκε 

Πακύικδηε. 

 

Δζάζςζμκ από ηζκδύκςκ, Ώθέλζε, ζμοξ ζηέηαξ, όηζ πάκηεξ 

πακεοθααώξ εζξ ζε ηαηαθεύβμιεκ, ςξ άθεμκμκ ηνήκδκ ηςκ 

ζαιάηςκ… 

Επίαθερμκ εκ εοιεκεία…  

  



[78] 

 

Ήρνο β’ . Πξνζηαζία ησλ ρξηζηηαλώλ. 

Σδκ ζεπηήκ ζμο ηάνακ εδζαονόκ αθελίηαημκ, ηεηηδιέκμζ, ζε 

πνέζαοκ πνμξ Θεόκ πνμααθθόιεεα, ιδ πανίδδξ ζμοξ ζηέηαξ 

άκενςπε ημο Θεμύ, αθθά ηάποκμκ ςξ ζοιπαεήξ, εζξ ηδκ ακηίθδρζκ 

διώκ ηςκ πζζηώξ δεμιέκςκ ζμο˙ πνόθεαζμκ εκ ακάβηαζξ, ηαζ 

ζπεύζμκ εζξ εεναπείακ, επζηαιπηόιεκμξ θζηαίξ ηςκ ηζιώκηςκ ζε 

Ώθέλζε. 

Καζ εοεύξ ημ Πνμηείιεκμκ. 

Σίιζμξ εκακηίμκ Κονίμο μ εάκαημξ ημο Οζίμο αοημύ. 

Εοαββέθζμκ εη ημο ηαηά Μαηεαίμκ. (’. 1. 5- 8).  

Σς ηαζνώ εηείκς πνμζηαθεζάιεκμξ μ Ιδζμύξ ημοξ δώδεηα Μαεδηάξ 

αοημύ, έδςηεκ αοημίξ ελμοζίακ ηαηά πκεοιάηςκ αηαεάνηςκ, ώζηε 

εηαάθθεζκ αοηά, ηαζ εεναπεύεζκ πάζακ κόζμκ ηαζ πάζακ ιαθαηίακ. 

Σμύημοξ απέζηεζθεκ μ Ιδζμύξ, παναββείθαξ αοημίξ, θέβςκ. Εζξ μδόκ 

εεκώκ ιδ απέθεδηε, ηαζ εζξ πόθζκ αιανεζηώκ ιδ εζζέθεδηε˙ 

πμνεύεζεε δε ιάθθμκ πνμξ ηα πνόααηα ηα απμθςθόηα μίημο Ιζναήθ. 

Πμνεοόιεκμζ δε, ηδνύζζεηε, θέβμκηεξ˙ ηζ ήββζηεκ δ ααζζθεία ηςκ 

μονακώκ. Ώζεεκμύκηαξ εεναπεύεηε, θεπνμύξ ηαεανίγεηε, κεηνμύξ 

εβείνεηε, δαζιόκζα εηαάθθεηε, δςνεάκ εθάαεηε, δςνεάκ δόηε.  

Δόλα… Σαζξ ημο Οζίμο… Καζ κύκ… Σαζξ ηδξ Θεμηόημο… 

ηίρ. Ειέεζόλ κε ν Θεόο… Ήρνο πι. ζ’. ιελ απνζέκελνη. 

Μδ ιε πεζιαγόιεκμκ, εκ απμνίαζξ πακημίαζξ, ηαζ ηαηαηνοπόιεκμκ, 

αθβεζκαίξ μδύκαζξ, ροπήξ ηαζ ζώιαημξ, ιδ ζηενήζδξ Άβζε, ζδξ 

επζζηέρεςξ, άθθ’ μζηηείναξ ιε ημκ δείθαζμκ, δέλαζ ηδκ δέδζζκ, ήκ 

από ηανδίαξ πνμζάβς ζμζ˙ Θεόξ βαν ζε πανάηθδζζκ, ηαζ 

παναιοείακ πζζημίξ πανέζπεκ. εεκ ηαηςδύκςξ, ηναοβάγς ζμζ 

εενάπςκ ημο Υνζζημύ˙ Μδ ιε πανίδδξ ημκ άεθζμκ, αθθά ζπεύζαξ 

ίαζαζ. 

Οοδείξ πνμζηνέπςκ επί ζμζ… 

Ωδή δ’. Παίδαο Εβξαίσλ. 

Νέθμξ ηςκ εθίρεςκ ποηκόκ ιμο ηδκ ηαθαίπςνμκ ροπήκ 

ηαηαηαθύπηεζ, ηαζ πζηνώκ μδοκώκ δ ιάζηζλ ηαημζηίγεζ ημ ζώια ιμο 

ημ δύζηδκμκ. Οίηηεζνόκ ιε νύζαζ Πάηεν. 
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Έπςκ εεόεεκ ζο ηδκ πάνζκ ηςκ ζάζεςκ, Ώθέλζε ηνζζιάηαν, 

εεναπείαξ ηαιέ αλίςζμκ, ηαζ νύζαζ αιδπακίαξ, άβζε, παθεπήξ, 

εηδοζςπώ ζε. 

 

Υείνά ιμζ όνελμκ, εκ ηθίκδ ηδξ ηαηώζεςξ μζηηνώξ ηαηαηεζιέκς ηαζ 

ηαθμύκηζ ηδκ ζδκ ακηίθδρζκ, ώ Πάηεν, ακηζθααμύ ιμο, ζώζόκ ιε, 

θενςκύιςξ εεναπεύζαξ.  

γεζακ, μίιμζ ης αεθίς! Καζ εζάπδζακ ζανηόξ μζ ιώθςπέξ ιμο, 

ηαζ εθπίξ ιμο μύη έζηζ ζςηδνίαξ. ε ιε θεμνάξ δζάζςζμκ, ώ 

εενάπμκ ημο Κονίμο. 

Θενηνθίνλ. 

Δέζπμζκα πάκηςκ, Δέζπμζκά ιμο, Θεμηόηε δ ηεημύζα ημκ ςηήνα 

ηαζ Θεόκ ιμο ηαζ Πθάζηδκ, ζαζξ πνεζαείαζξ αοηόκ ιμζ ελζθέςζαζ, 

ης πμθθά διανηδηόηζ. 

Ωδή ε’ . Σνλ ελ όξεη αγίσ. 

Ίθεώξ ιμζ πνμαθέραξ μονακόεεκ, πζζηώξ ζηεηεύς, ώ άκενςπε 

Κονίμο, ηα παθεπά ηαζ πνόκζα ζώιεκμξ πάεδ ιμο˙ πνεζαείαζξ πνμξ 

ημκ Δεζπόηδκ γςήξ ηε ηαζ εακάημο. 

Οδοκώιαζ δεζκώξ, ηαζ εεναπείαξ ελ ακενώπςκ εκδηώκ απάζδξ 

απμνμύιαζ. ε δοζςπώ, Θεμύ εενάπμκ άβζε, πνόθεαζόκ ιε ζώζμκ, 

έβεζνμκ ηδξ ηθίκδξ, ηαζ νώζίκ ιμζ πανάζπμο. 

 

Νμζδιάηςκ πακημίςκ ημ ζώιά ιμο ηείηαζ, Πάηεν, ιεζηόκ, πανείηαί 

ιμο ηα ιέθδ, ζάνηαξ, μζηά, ηα κεύνα πόκμζ αόζημκηαζ. Εθέδζμκ, ώ 

Πάηεν, ζμκ πζζηόκ ζηέηδκ, ηαζ ίαζαί ιε ηάπμξ. 

Θενηνθίνλ. 

Τπενέκδμλε Μήηεν ημο Θεμύ ιμο, μονακμύ ηε ηαζ βδξ ηαζ ηηίζεςξ 

απάζδξ δ ααζζθίξ, δ ηςκ πζζηώκ ακηίθδρζξ, οικώ ζε ιεη’ Ώββέθςκ, 

δμλάγς ιεη’ ακενώπςκ, θαηνεύς  ημκ Τζόκ ζμο. 

Ωδή ζ’. Εμέζηε επί ηνύησ. 

ςηήνά ζε ηαικόκηςκ ηαζ θοηνςηήκ, μ Θεόξ ημζξ πζζημίξ 

εδςνήζαημ, πάεδ ροπώκ, ηαζ ζςιάηςκ άθβδ πακημδαπά, ζώιεκμκ 

Ώθέλζε, άκενςπε Κονίμο, δζμ εενιώξ, ώ Πάηεν, ζηεηεύς ηδξ ροπήξ 

ηδξ ζανηόξ ιμο, ηαξ αανείαξ μδύκαξ εενάπεοζμκ. 



[80] 

 

Ιάζεςκ ηναηήνα ακεθθζπή, ηδκ ηζιίακ ζμζ ηάνακ Ώθέλζε πάζζ πζζημίξ 

πνμΰεδηεκ δ πάνζξ δ γςανπζηή ημο πακαβίμο Πκεύιαημξ, πάκηαξ 

ζςιέκδ ημοξ εοθααώξ αοηήκ αζπαγμιέκμοξ ηαζ πνέζαοκ πνμξ Θεόκ 

ζε πνμααθθμιέκμοξ ιεηά πίζηεςξ. 

 

Οπθμύιεκμξ ζοιπηώιαζζ ζοιθμνώκ, ςξ ηειέκεζ ηςκ εείςκ πανίηςκ 

ζμζ, πνμζπεθοβώξ, δέδζζκ εη ζηόιαημξ νοπανμύ, ελ μθεαθιώκ δε 

δάηνοα, ηαζ από ηανδίαξ ιμο ζηεκαβιμύξ, πνμζάβςκ, ζηεηεύς, 

Ώθέλζε ηνζζιάηαν, ιδ ιε πανίδδξ απμθθύιεκμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

ε πάζαζ αζ δοκάιεζξ ηςκ μονακώκ, εοθμβμύζζκ αεί, ε δμλάγμοζζ, 

Μήηεν Θεμύ, πάζαζ ηςκ ακενώπςκ αζ βεκεαί. ε πζζημί ηαηέπμιεκ, 

άβηονακ ηδξ πίζηεςξ αζθαθή, ε ζηέπδκ, ε θζιέκα, ε πανάκ ηαζ 

δόλακ, αζξ πνεζαείαζξ ζςεείδιεκ Δέζπμζκα. 

 

Πξώηνλ ην, Άμηνλ εζηίλ σο αιεζώο. Είηα ηα Σξνπάξηα. 

Σμκ εκ ζςθνμζύκδ δζαπνεπή, ηαζ εκ εβηναηεία, ηδθαοβή ζε ηαζ 

θαεζκόκ, θάιρακηα θςζηήνα, ημκ άκενςπμκ Κονίμο, Ώθέλζμκ ημκ 

εείμκ πάκηεξ ηζιήζςιεκ.  

 

Σμκ εκ αζεεκείαζξ εεναπεοηήκ, ηαζ εκ ημζξ ηζκδύκμζξ θοηνςηήκ ηε 

ηαζ αμδεόκ, πανά ημο Κονίμο, διίκ ακαδεζπεέκηα, Ώθέλζμκ ημκ εείμκ 

ύικμζξ βεναίνμιεκ. 

 

Δεύηε μζ κμζμύκηεξ ηαζ εκ δεζκμίξ πάεεζζ ηεθμύκηεξ, απακηθήζςιεκ 

εη πδβήξ, ηάναξ ηδξ ηζιίαξ, πζζημί, ηςκ ζαιάηςκ, ηαξ πάνζηαξ 

αθεόκςξ, ηαύηδκ βεναίνμκηεξ. 

 

Φνίηημοζζ ηα πάεδ ηα ηςκ ανμηώκ, ηαζ δαζιόκςκ ζηίθδ, 

δναπεηεύμκηα άθεμκμκ κοκ, ηςκ εη ημο Θεμύ ζμζ δμεέκηα 

πανζζιάηςκ, Ώθέλζε ηνζζιάηαν, ηδκ επζζηίαζζκ. 

 



[81] 

 

Δεύηε πνμζηοκήζςιεκ μζ πζζημί, ηδκ πάκηζιμκ ηάνακ, Ώθελίμο 

πακεοθααώξ, ήκ εκ ηδ αβία Πεθμπμκκήζμο Λαύνα, Θεόξ 

απεεδζαύνζζε, πζζημίξ ίαια. 

 

Άβζε Ώθέλζε, εηηεκώξ, πνέζαεοε Κονίς οπέν πάκηςκ ηςκ εοθααώξ, 

ζηδκ ηζιώκηςκ ηάνακ, ςξ έπςκ παννδζίακ, ζώγεζκ εη ηςκ ηζκδύκςκ, 

ημοξ ζμζ πνμζηνέπμκηαξ.  

Πάζαζ ηςκ αββέθςκ… 

Σμ ηνζζάβζμκ. Είηα Απνιπηίθηνλ ηνπ Οζίνπ. Ήρνο δ’. Σαρύ 

πξνθαηάιαβε. 

Εη νίγδξ εαθάζηδζαξ πενζθακμύξ ηαζ πζζηήξ, εη πόθεςξ ήκεδζαξ 

ααζζθζηήξ ηαζ θαιπνάξ, Ώθέλζε πάκζμθε˙ πάκηςκ ηαηαθνμκήζαξ ςξ 

θεανηώκ ηαζ νεόκηςκ, έζπεοζαξ ζοκαθεήκαζ ης Υνζζηώ ηαζ 

δεζπόηδ˙ αοηόκ μύκ εηδοζώπεζ αεί, οπέν ηςκ ροπώκ διώκ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήρνο β’. ηε εθ ηνπ μύινπ. 

Δέπμο ηαξ δεήζεζξ εοιεκώξ, ηςκ ζμζ πνμζθεοβόκηςκ εκ πίζηεζ, ηαζ 

δεμιέκςκ εενιώξ, άβζε Ώθέλζε, ηαζ ηαξ αζηήζεζξ αοηώκ εηπθδνώζαξ, 

απάθθαλμκ εθίρεςκ πακημίςκ, ζώγςκ ημοξ ζηέηαξ ζμο  ηαζξ πνμξ 

Θεόκ ζμο θζηαίξ, πόες ηδκ αβίακ ζμο ηάνακ ηαηαζπαγμιέκμοξ, 

αθεόκςξ ημζξ πζζημίξ πδβάγμοζακ ηα ζάιαηα. 

 

 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε 

Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ Θεόσ, ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 

 


