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25 Ιουλίου Παράκληςη Αγίασ 
Θεοπρομήτοροσ Άννησ 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, 

ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

  Χαικόο ξκβ΄ (142)Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ…. 

     Θεόξ Κύνζμξ, ηαί ἐπέθακεκ ἠιίκ(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

     Δἴηα ηά πανόκηα Τνμπάνζα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Τῇ εεμθόνῳ ἐηηεκξ κῦκ πνμζέθεςιεκ, μἱ ηαπεζκμὶ ὡξ ἀθδεξ ηαὶ 

πνμζπέζςιεκ, ἐκ ηαηακύλεζ ηνάγμκηεξ εενιὼξ ἐη ροπῆξ, Ἂκκα 

πμθοΰικδηε, ζπθαπκζζεεῖζα ζμῖξ δμύθμζξ’ πάζδξ ἡιὰξ θύηνςζαζ, 

πνμζαμθῆξ ἐκακηίαξ, ηαὶ ἀπεζθῇξ δεζκκ πακημδαπὼκ εἰξ ζὲ βὰν πάκηεξ, ἀεὶ 

ἐβηαοπώιεεα. 

Δόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη.Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο 

αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζζςπήζμιεκ πόηε, Θεμηόηε, ηά, δοκαζηείαξ ζμο θαθεῖκ μἱ ἀκάλζμζ• εἰ ιή 

βάν ζύ πνμίζηαζμ πνεζαεύμοζα, ηίξ ἠιᾶξ ἐννύζαημ ἐη ημζμύηςκ ηζκδύκςκ; 

Τίξ δέ δζεθύθαλεκ ἕςξ κῦκ ἐθεοεένμοξ; Οὐη ἀπμζηιεκ, Γέζπμζκα, ἔη ζμύ• 

ζμύξ βάν δμύθμοξ ζώγεζξ ἀεί, ἐη πακημίςκ δεζκκ. 

Χαικόο λ΄ (50) 

   Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο…. 
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Δἴηα ράθθμιεκ ηάξ Ὠδᾶξ ημῦ Κακόκμξ. 

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

πίαθερμκ ἄκςεεκ εὐιεκξ πνμιῆημν Κονίμο, ηαὶ ἐπόιανδζμκ δαρζθώξ, 

ηὰ ῥεῖενα ημῦ εείμο ζμῦ ἐθέμοξ, ημῖξ πνμζζμύζζ εενιὼξ ἐκ ηῇ ζηέπῃ ζμο. 

 

Παεκ ἀηαεέηηςκ ηὴκ παθεπὴκ ηαηεύκαζμκ γάθδκ, ηαὶ πακημίςκ ἐπζθμνκ, 

ηὴκ ῥύιδκ ἀκάζηεζθμκ εέμθνμκ, ζαῖξ πνὸξ Θεὸκ ἱεναῖξ παναηθήζεζζκ. 

 

κ κόζμζξ ζὲ εὕνμζιεκ ἰαηνόκ, θζθάβαεε Ἄκκα, ηαὶ ἐκ εθίρεζζ πθαηοζιόκ, 

ηαὶ πύνβμκ ἰζπῦμξ ἐκ ἀκάβηαζξ, ηαὶ ἐκ ηζκδύκμζξ ηαπεῖακ ἀκηίθδρζκ.. 

Θενηνθίνλ. 

πίζηεραζ Γέζπμζκα ζοιπαεξ, ημὺξ πίζηεζ ηαὶ πόεῳ, ζὲ ὑικμύκηαξ 

ἀκεθθζπξ, ηαὶ πᾶζζ παναζπμὺ ζςηδνίακ’ ηαὶ θςηζζιὸκ ηαὶ εἰνήκδκ ηαὶ 

ἔθεμξ. 

Ὠδὴ γ’. Οὐξαλίαο ἄςῖδνο. 

Σοιθμνκ ηαὶ ηζκδύκςκ, ηαὶ ἀκαβηκ ἔκδμλε, ηαὶ ἀκζανκ ἐπαθθήθςκ, ηαὶ 

πενζζηάζεςκ, πάκηαξ δζάζςζμκ, ημύξ ηῳ ζεπηώ ζμο ηειέκεζ, πόεῳ 

πνμζεδνεύμκηαξ, ηαὶ ζὲ βεναίνμκηαξ. 

λ ἑθόδμο πακημίαξ, ααναανζηῆξ πάκζεικε ηαὶ δαζιμκζηὴξ ἐπδνείαξ, ηαὶ 

ἐπζεέζεςξ, ηαημπμζμύκηςκ ἀκδνκ, ῥοζαὶ ηὴκ πμίικδκ ζμο ηαύηδκ, ηὴκ ἐη 

δζαεέζεςξ, ζὲ ιεβαθύκμοζακ. 

Νμζδιάηςκ πακημίςκ ηαὶ ἀθβεζκκ θύηνςζαζ, ημὺξ εἰθζηνζκξ 

αἰημοιέκμοξ, ηὴκ ζήκ, ἀκηίθδρζκ, Ἄκκα θζθεύζπθαβπκε, ὅζα βὰν εέθεζξ 

ἀκύεζξ, ὡξ πνμιήηςν ἔκεεμξ, ημῦ Πακημηνάημνμξ. 

Θενηνθίνλ. 
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Ἡ ἐθπὶξ ἢ αεααία, ηκ βδβεκκ Ἄπνακηε, ηαὶ ἡ ὀλοηάηδ ηαὶ ιόκδ ἡικ 

αμήεεζα, ῥοζαὶ δεόιεεα, ηῆξ πμθοπθόημο ηαηίαξ, ημῦ δμθίμο δνάημκημξ, 

ημὺξ ζὲ δμλάγμκηαξ. 

Γζάζςζμκ ἀπὸ ηζκδύκςκ ημὺξ δμύθμοξ ζμῦ, ζθνμκ Ἄκκα, ὅηζ πάκηεξ πνὸξ 

ζὲ εενιώξ, ἀεὶ ηαηαθεύβμιεκ, ὡξ ἔκεεμκ πνὸξ Θεὸκ ἡικ πνέζαοκ. 

πζαθέρμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ παθεπὴκ ημῦ 

ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 

Ἦρνο β’. Τὰ ἄλῳ δεηῶλ. 

Πνεζαείακ ηὴκ ζήκ, ὡξ ὅπθμκ ἀπνμζιάπδημκ, πθμοημῦκηεξ ἀεί, μἱ δμῦθμζ 

ζμῦ πακεύθδιε, ἐηηεκξ αμιέκ ζμζ, εεμδόλαζηε Ἄκκα πνμθεάζμκ, ηαὶ ἐη 

ηζκδύκςκ θύηνςζαζ ἡιᾶξ, ἡ ιόκδ πνμιήηςν ημῦ πμζήζακημξ. 

Ὠδὴ δ’. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Σοκεπόιεκμζ πάκημεεκ, ηαὶ δεζκμῖξ πακημίμζξ ηθοδςκζγόιεκμζ, αμδεείαξ ηῆξ 

ζῆξ ηύπμζιεκ, Ἄκκα μἱ πνμζηνέπμκηεξ ηῇ ζηέπῃ ζμο. 

Τάξ αμοθὰξ δζαζηέδαζμκ, ηκ ὠνομιέκςκ ηαηὰ ηῆξ πμίικδξ ζμο, ηαὶ 

ιαηαίςζμκ δεόιεεα, ηάξ αὐηκ ἐθπίδαξ Ἄκκα πάκζεικε. 

Μὴ πανίδῃξ εεόθδπηε, ημὺξ πνμζηαθμοιέκμοξ ζὲ εἰξ αμήεεζακ ἀθθὰ 

ηάποκμκ ημῦ ῥύζαζεαζ, ηῆξ πανεκμπθμύζδξ ἡιὰξ εθίρεςξ. 

Θενηνθίνλ. 

Σοιθμνκ ηαὶ ηαηώζεςκ, ηαὶ ἐπενπμιέκςκ δεζκκ ζοιπηώζεςκ, ηαὶ 

πμζηίθςκ παναπηώζεςκ, Θεμηόηε ζῶγε ημὺξ ὑικμύκηαξ ζέ. 

Ὠδή ε’. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἴαζαζ ἡικ, ηκ ζςιάηςκ ηὰ ζοκηνίιιαηα, ηαὶ ημῦ κμὸξ ηάξ ἐηηνμπὰξ 

ἀβαεή, ηαὶ δζακμίαξ δζαζηέδαζμκ ηὴκ γόθςζζκ. 

Αἴηδζαζ ἡιῖκ, ἑπηαζζιέκςκ ηὴκ ζοβπώνδζζκ, ἐθεοεενίακ πμθοηνόπςκ 

δεζκκ ηαὶ εἰνδκαίακ παιιαηάνζζηε ηαηάζηαζζκ. 
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Πάζδξ ἀπεζθῆξ, ηαὶ πακημίαξ ἐθεοεένςζμκ, εέμθνμκ Ἄκκα δοζπενείαξ 

ἡιᾶξ, ὅπςξ ὑικιεκ ἀεὶ ηὰ ιεβαθεῖα ζμῦ. 

‘Θενηνθίνλ. 

Πνμζηῆεζ ἁβκή, ημῖξ πζζηξ ζὲ θζηακεύμοζζ, ηαὶ ἀζζβήηςξ ζὲ βεναίνμοζζ, 

ηαὶ ὀνεμδόλςξ Θεμηόημκ ηαηαββέθθμοζζκ. 

Ὠδὴ ο’. Τὴλ δέεζηλ 

Μὴ παύζῃ ὑπὲν ἡικ πνεζαεύμοζα, πνμκμμῦζά ηε ἀεὶ ηαὶ θνμονμῦζα πνὸξ 

ζὲ ηαὶ βὰν πακαμίδζιε Ἄκκα, δζὰ πακηὸξ ἀθμνιεκ μἱ δμῦθμζ ζμῦ’ πακημίαξ 

μὖκ ἐπζθμνάξ, ἀκςηένμοξ ἡιᾶξ δζαηήνδζμκ. 

η πάζδξ ἡιὰξ ἀεὶ πενζζῶγε, ζοκμπῆξ ηε ηαὶ πακημίαξ ὀδύκδξ, ηαὶ παθεπῆξ 

ἐθεοεένςζμκ αθάαδξ, ροπῆξ ὅιμο ηε ηαὶ ζώιαημξ ἔκδμλε, ἰζπύεζξ βὰν ὡξ 

ἀθδεξ, ὡξ πνμιήηςν ημῦ πάκηα ἰζπύμκημξ. 

η ζάθμο ηῆξ ηκ παεκ ὀπθήζεςξ, ηαὶ δεζκῆξ ἡιὰξ εεόθδπηε Ἄκκα, ηκ 

πμκδνκ θμβζζικ ηαηαζβίδμξ, πνὸξ βαθδκόηαημκ ὅνιμκ πνμζόνιζζμκ, 

πνμκμία ζμο ηῆξ ἀβαεῆξ, ἀβαεμῦ ηε Γεζπόημο πνμιήημνμξ. 

Θενηνθίνλ. 

Ὡξ πάκηςκ ηὴκ δεζπμηείακ ἔπμοζα, μἵα ιήηδν ημῦ ηκ πάκηςκ Γεζπόημο, 

δίδμο ἡιῖκ ἐβηθδιάηςκ ηὴκ θύζζκ, ηαὶ παεδιάηςκ Ἁβκὴ ἀπμθύηνςζζκ, 

ηζκδύκςκ ηε ἀπαθθαβήκ, ηαὶ Θεμῦ ααζζθείαξ μἰηείςζζκ. 

Γζάζςζμκ, ἀπὸ ηζκδύκςκ ημὺξ δμύθμοξ ζμῦ ζθνμκ Ἄκκα, ὅηζ πάκηεξ πνὸξ 

ζὲ εενιὼξ ἀεὶ ηαηαθεύβμιεκ, ὡξ ἔκεεμκ πνὸξ Θεὸκ ἡικ πνέζαοκ. 

Ἄπνακηε, ἡ δζὰ θόβμο ηὸκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ ηκ ἡιενκ 

ηεημύζα, δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παννδζίακ. 
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εἴηα ηό Κνληάθηνλ, ἦρνο β’. 

Πνμζηαζία ηκ πζζηκ ἀηαηαιάπδηε, ιεζζηεία πνὸξ Θεὸκ ἀιεηαηίκδηε, ιὴ 

πανίδῃξ ζκ μἰηεηκ ἱηέζζμκ θςκήκ, ἀθθ’ ἐπζαθέρμκ ὡξ ζοιπαεήξ, εἰξ ηὴκ 

ηαπείκςζζκ ἡικ, ηκ πζζηξ πνμζηνεπόκηςκ ζμζ, ζῴγμοζα ἐη ηζκδύκςκ, 

ηαὶ ζηέπμοζα ἐη πακημίςκ, πεζναηδνίςκ παθεπκ, Ἄκκα πάκζεικε ημὺξ 

δμύθμοξ ζμῦ. 

Καὶ εὐζὺο ηὸ Πξνθείκελνλ.Ἀγαιιηάζζε δίθαηνη ἐλ Κπξίῳ, ηνῖο εὐζέζη 

πξέπεη αἴλεζηο.Σηίρ. Μαθάξηνη πάληεο νἱ θνβνύκελνη ηὸλ Κύξηνλ. 

Δὐαββέθζμκ. η ημῦ ηαηά Λμοηᾶκ (ἡ΄. 16-21). 

Δἶπεκ ὁ Κύνζμξ• Οὐδείξ, θύπκμκ ἄραξ, ηαθύπηεζ αὐηόκ ζηεύεζ, ἤ ὑπμηάης 

ηθίκδξ ηίεδζζκ• ἀθθ’ ἐπί θοπκίαξ ἐπζηίεδζζκ, ἴκα μἱ εἰζπμνεοόιεκμζ αθέπςζζ 

ηό θξ. Οὐ βάν ἐζηζ ηνοπηόκ, ὁ μὐ θακενόκ βεκήζεηαζ μὐδέ ἀπόηνοθμκ, ὁ 

μὐ βκςζεήζεηαζ, ηαί εἰξ θακενόκ ἔθεδ. Βθέπεηε μὔκ πώξ ἀημύεηε ὅξ βάν ἄκ 

ἔπδ, δμεήζεηαζ αὐη, ηαί ὅξ ἄκ ιή ἔπδ ,ηαί ὁ δμηεῖ ἔπεζκ ἀνεήζεηαζ ἀπ’ 

αὐημύ Πανεβέκμκημ δέ πνόξ αὐηόκ ἡ Μήηδν ηαί μἱ ἀδεθθμί αὐημῦ, ηαί μὐη 

ἠδύκακημ ζοκηοπεῖκ αὐη δζά ηόκ ὄπθμκ. Καί ἀπδββέθεδ αὐη, θεβόκηςκ ἡ 

ιήηδν ζμο ηαί μἱ ἀδεθθμί ζμο ἐζηήηαζζκ ἔλς, ἰδεῖκ ζέ εέθμκηεξ. Ὁ δέ 

ἀπμηνζεεῖξ εἶπε πνόξ αὐημύξ. Μήηδν ιμο ηαί ἀδεθθμί ζμο εἰζίκ , μἱ ηόκ 

θόβμκ ημῦ Θεμῦ ἀημύμκηεξ,ηαί πμζμῦκηεξ αὐηόκ. 

Δόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη.Ταῖξ ηῆξ ζῆξ Πνμβόκμο, 

πνεζαείαζξ, ἐθεῆιμκ, ἐλαθεῖρμκ ηὰ πθήεδ, ηκ ἐικ ἐβηθδιάηςκ. 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ.Ταῖξ ηῆξ 

Θεμηόημο, πνεζαείαζξ, ἐθεῆιμκ, ἐλαθεῖρμκ ηὰ πθήεδ, ηκ ἐικ 

ἐβηθδιάηςκ. 

Δἶηα. θέδζμκ ιὲ ὁ Θεόξ, ηαηὰ ηὸ ιέβα ἔθεόξ ζμο ηαὶ ηαηὰ ηὸ πθῆεμξ ηκ 

μἰηηζνικ ζμο ἐλάθεζρμκ ηὸ ἀκόιδιά ιμο. 

Ἦρνο πι. β’. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Μὴ πανίδῃξ ἔκδμλε, ηὴκ ἀκοικμύζακ ζὲ πίζηεζ, ηαὶ πόεῳ βεναίνμοζακ, ηαὶ 

ἀδζαθείπηςξ ζὲ ιεβαθύκμοζακ, ἱενὰκ πμίικδκ ζμο, ἀθθ’ αὐηὴκ Θέμθνμκ, 

ἀημζιήηῳ πνμζηαζίᾳ ζμο, πενζπανάηςζμκ, ηαὶ δζαπακηὸξ πενζηείπζζμκ, ηαὶ 

πάζαζξ ἀκεπζααηόκ, ηαῖξ ἀκηζηεζιέκαζξ δοκάιεζζκ, ἀκάδεζλμκ ηαύηδκ, 
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πακεύθδιε πνμιῆημν ημῦ Χνζζημῦ, ἐκ ζμὶ βὰν αὔηδ ηναηύκεηαζ, ηαὶ αὐπεῖ 

ηαὶ ζῴγεηαζ. 

Ὠδὴ δ’. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Πεζναζικ ἀκδηέζηςκ, ζοιθμνκ ἀδμηήηςκ, Ἄκκα εεόηθδηε ιαζηίβςκ 

πμθοηνόπςκ, δεζκκ ὀθεενμηόηςκ, ῥοζαὶ πάκηαξ ημὺξ ράθθμκηαξ, ὁ ηκ 

παηένςκ ἡικ, Θεὸξ εὐθμβδηὸξ εἰ. 

Γοζιεκείαξ πακημίαξ, ηαὶ δεζκῆξ πνμζδμηίαξ, ηαὶ πάζδξ ἔκδμλε, αμοθῆξ 

ηαημιδπάκμο, πενζζῶγε ημὺξ πίζηεζ, εἰζαεῖ ἀκαιέθπμκηαξ’ ὁ ηκ παηένςκ 

ἡικ, Θεὸξ εὐθμβδηὸξ εἰ. 

Ψοπζηὴκ εὐελίακ, ηαὶ ζςιάηςκ ηὴκ ῥζζκ, πᾶζζ εεόθδπηε, παναζπμὺ ημὺξ 

ἐκ πίζηεζ, ηῶ εείῳ ζμῦ ηειέκεζ, πνμζζμύζζ ηαὶ ράθθμοζζκ? ὁ ηκ παηένςκ 

ἡικ, Θεὸξ εὐθμβδηὸξ εἰ. 

Θενηόθηνλ. 

Σδπεδόκαξ ροπῆξ ιμο, ηαὶ παεὼκ ἀθβδδόκαξ, εᾶηημκ ἀθάκζζμκ, ηαὶ ὅθμκ ιὲ 

Πανεέκε, ῥμπὴ ημῦ ζμο ἐθέμοξ, ζεζῳζιέκμκ ἀκάδεζλμκ, ὅπςξ ὕικῳ ζμο 

ἀεί, ηάξ εείαξ δοκαζηείαξ. 

Ὠδὴ ε’. Τὸλ Βαζηιέα ηῶλ Οὐξαλῶλ. 

Τμὺξ ἐη πακημίςκ, ἀκζανκ ηνοπμιέκμοξ, ηαὶ δεζκμῖξ ἀεὶ ἐηαγμιέκμοξ, 

θύηνςζζκ εέμθνμκ, παναζπμὺ εἰξ αἰκαξ. 

Τῆξ ηκ δαζιόκςκ, πακςθεενίμο ιακίαξ, ηαὶ ἀκδνκ ἐπείζηςκ ἀπδκείαξ, 

πνμθεάζμκ ηαὶ ῥοζαί,, ημὺξ ζμῦξ ζεικὴ μἰηέηαξ. 

Τμὺξ ἐκ πμζηίθμζξ, πεζναηδνίμζξ ημῦ αίμο, πμθοηνόπςξ πάκημηε εέμθνμκ, 

πενζζηαημοιέκμοξ, ζῶγε εἰξ αἰκαξ. 

Θενηνθίνλ. 

Τμὺξ πεπμζεόηαξ, ἀκεκδμζάζηςξ Πανεέκε, ηῇ πακζςζηζηῇ ζμο πνμζηαζίᾳ, 

ἀκεπδνέαζημοξ, ζοκηήνεζ εἰξ αἰκαξ. 
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Ὠδὴ ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Τμὺξ πίζηεζ πνμζηοκμῦκηαξ, ηὴκ ζεπηὴκ ζμνόκ ζμο, ηαὶ ἐιθενείαξ ηὸ εεῖμκ 

ἐηηύπςια, ζηέπε ηαὶ θνμύνεζ, ηαὶ ζῶγε Ἄκκα θζθάβαεε. 

η εείςκ ὑρςιάηςκ, ιὴ ἐθθείπδξ ὅθςξ, εέμθνμκ Ἀκκα ἡιᾶξ ἐπμπηεύμοζα, 

ηαὶ ηάξ ἰάζεζξ ἀθεόκςξ πᾶζζ ανααεύμοζα. 

Μὴ παύζῃ ζοκηδνμῦζα ηαύηδκ ζμῦ ηὴκ πμίικδκ, ἐη πμθοπθόηςκ 

ζηακδάθςκ ημῦ ὄθεςξ, ηαὶ ἐλ ἀκενώπςκ ἀδίηςκ, Ἂκκα πακεαοιαζηέ. 

Θενηνθίνλ. 

θπίξ ιμο βθοηοηάηδ, ηαὶ ἀκαροπή ιμο, ηαὶ ηῆξ ροπῆξ ιμο πανὰ Πακαβία, 

πανὰξ ἐηείκδξ ιὲ δεῖλμκ πάκαβκε ιέημπμκ. 

 

Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεξ, ιαηανίγεζκ ζὲ ηὴκ Θεμηόημκ, ηὴκ Ἀεζιαηάνζζημκ, 

ηαὶ Πακαιώιδημκ, ηαὶ Μδηένα ημῦ Θεμῦ ἡικ. Τὴκ Τζιζςηένακ ηκ 

Χενμοαείι, ηαὶ κδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηκ Σεναθείι, ηὴκ ἀδζαθεόνςξ 

Θεὸκ Λόβμκ ηεημύζακ, ηὴκ ὄκηςξ Θεμηόημκ ζὲ ιεβαθύκμιεκ. 

Γεῦηε εὐθδιήζςιεκ μἱ πζζημί, Ἄκκακ ηὴκ Ἁβίακ, ηὴκ πνμιήημνα ημῦ 

Χνζζημῦ, ηὴκ ἀλζςεεῖζακ, βεκκήζαζ ηὴκ Πανεέκμκ, ηὴκ ιόκδκ Θεμηόημκ ηαὶ 

Πακαιώιδημκ. 

Χανίηςκ ὡξ ἔιπθεςξ ἀβαεή, πανίηςζμκ πάκηαξ ημὺξ ἐκ πίζηεζ ζὲ ἀηθζκεῖ, 

ἀκοικμθμβμύκηαξ, ηαὶ πόεῳ πνμζηοκμῦκηαξ, ηῆξ εείαξ ηθδνμοπίαξ πάκηαξ 

ἀλίςζμκ. 

Τὸ εεῖμκ ἀβθάζζια ηκ πζζηκ, δζηαίςκ ηὸ ηθέμξ, πνμπαηόνςκ ηὴκ 

ηαθθμκήκ, ηὴκ ἐηθεθεβιέκδκ, ηαὶ ηεπανζηςιέκδκ, Πνμιήημνα ημῦ Λόβμο, 

πάκηεξ ηζιήζςιεκ. 

Χαίνμζξ πανζηώκοιε ἀθδεξ, παίνμζξ ἡ Πνμιήηςν, ημῦ ηκ ὅθςκ 

Γδιζμονβμῦ, παίνμζξ ἡ ηὰ ηάης, ζοκάραζα ημῖξ ἄκς, ηῶ εείῳ ημηεηῶ ζμο, 

Ἅκκα πακόθαζε. 



[232] 

 

Ταῖξ εεμθεββέζζ ιανιανοβαῖξ, ἐηθεθαιπνοζιέκδ, ηαὶ ημῦ ηάθθμοξ ημῦ 

κμδημῦ, ηαηειθμνμοιέκδ, Θεμπνμιῆημν Ἄκκα, ικδιμκεῦε ηκ πόεῳ, 

ικδιμκεοόκηςκ ζμῦ. 

Τμὺξ πενζπμθμύκηαξ δζδκεηξ, ηῶ εείῳ καῶ ζμο, ηαὶ ὑικμύκηαξ ἀκεθθζπξ, 

ζμῦ ηάξ δοκαζηείαξ, Πνμιῆημν ημῦ Κονίμο, πακημίαξ ἐπδνείαξ, πάκηαξ 

δζάζςζμκ. 

Τὸκ δεηαελάνζειμκ ηαὶ ζεπηόκ, δῆιμκ ηκ Ὁζίςκ, εὐθδιήζςιεκ εὐθααξ, 

παίνεηε αμκηεξ, ημῦ Ἄες ζεπηὰ ηνίκα, ηαὶ Σηήηδξ ηῆξ Πνμβόκμο Χνζζημῦ 

μἱ θμίκζηεξ. 

Πᾶζαζ ηκ Ἀββέθςκ αἵ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ ἡ 

δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ εἰξ ηό 

ζςεῆκαζ ἠιᾶξ. 

Τό Τνζζάβζμκ… 

Τα ζύλεζε ηξνπάξηα Ειέεζνλ εκαο Κύξηε ειέεζνλ εκάο θηι… 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζὲ λεθξόλ. 

Πάκηςκ ικδιμκεύεζξ ἀβαεή, ηκ ικδιμκεοόκηςκ ζμῦ πόεῳ, ηαὶ 

εὐθδιμύκηςκ ζέ, ηαὶ ἐηθζπανμύκηςκ ζὲ Θεμπνμιῆημν εενιώξ, ηαὶ πνὸξ ζὲ 

ιεηὰ πίζηεςξ, ἀεὶ ἀθμνώκηςκ, ηαὶ πνὸξ ηὴκ ἀκηίθδρζκ ηαηαθεοβόκηςκ ηὴκ 

ζὴκ πάζδξ μὖκ ἡιὰξ ἐπδνείαξ, κόζςκ ζοιθμνκ ηαὶ ηζκδύκςκ, ηαὶ δεζκκ 

ἁπάκηςκ ἐθεοεένςζμκ. 

Γέζπμζκα πνμζδελαζ….Τήκ πάζακ ἐθπίδα ιμο,  

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ 

θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 




