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22 Ιμοθίμο Παναηθδηζηόξ Κακόκαξ Αβίαξ 

Μανίαξ Μαβδαθδκήξ 

 
 ὁ νκα’ (142 ) Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. 

Εἶηα Τξνπάξηα.  

 

Ἦπμξ δ΄. Ὁ ὑρςεεὶξ ἐκ ηῷ Σηαονῷ. 

Τὴλ ἰζαπόζηνινλ ζεπηὴλ Μπξνθόξνλ, θαὶ ηὴλ καζήηξηαλ Φξηζηνῦ 

ηνῦ Σσηῆξνο, ζεξαπεπηὴλ παλάξηζηνλ ηῶλ λόζσλ ἐλ ᾠδαῖο, ἅπαληεο 

ηηκήζσκελ, πξὸο αὐηὴλ ἐθβνῶληεο· πξόθζαζνλ θαὶ ιύηξσζαη, ζνὺο 

ἱθέηαο ἐθ βιάβεο, ηῆο ἐλεζηώζεο, ἵλα ζε ἀεί, ὡο εὐεξγέηελ Μαξία 

γεξαίξνκελ. 

Γόλα. Οἱ ηῇ ζνξῷ ηῆο Μπξνθόξνπ πξνζηξέρνληεο, ρεηξὸο αὐηῆο 

παλεπιαβῶο κεηὰ πίζηεσο, δεῦηε ἐθ πόζνπ ηαύηελ ἀλπκλήζσκελ, 

πξὸο αὐηὴλ θξαπγάδνληεο, ἐθ βαζέσλ θαξδίαο· Μαξία παλέλδνμε, 

ηνὺο ζὲ λῦλ πξνζθαινῦληαο, ἀπὸ παληνίσλ ιύηξσζαη δεηλῶλ, 

ἐπηθνξᾶο ηε θαὶ πάζεο θαθώζεσο. 

. Καὶ κῦκ. Θεμημηίμκ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε…. 

 

Ὁ Ν’ (50) Ψαθιόξ. 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦπμξ πθ. δ’. Ὑβνὰκ δζμδεύζαξ. 

Πνιινῖο ζπλερόκελνη πεηξαζκνῖο, θαὶ ζνὶ πξνζδξακόληεο, 

Μπξνθόξε Μαγδαιελή, δεόκεζα πάζεο ἐπεξείαο, ζαῖο πξνζηαζίαηο 

θαὶ λόζνπ δηάζσζνλ. 

 

Ἡ πάληηκνο ρείξ ζνπ Μαγδαιελή, παξέρεη ἰάζεηο ηνῖο λνζνῦζη θαὶ 

ππξεηνῖο, ηνὺο ζπλερνκέλνπο δηαζώδεη, θαὶ ἐθδηώθεη δαηκόλσλ ηὴλ 

κάζηηγα. 
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Ννζνῦληεο ηὸ ζῶκα θαὶ ηὴλ ςπρήλ, παζῶλ θαρεμία, ζνῦ 

πξνζηξέρνκελ ηῇ ζνξῷ, ἴαζηλ αἰηνῦληεο ηαῖο εὐραῖο ζνπ, ἀπνιαβεῖλ 

θαὶ πηαηζκάησλ ζπγρώξεζηλ. 

 

Θεμημηίμκ. 

Μαξίαλ καζήηξηαλ ηνῦ Φξηζηνῦ, θαὶ ηὴλ Θενηόθνλ ἀλπκλνῦκελ νἱ 

εὐζεβεῖο, λόζσλ ζεξαπείαλ ἐμαηηνῦληεο, ἀπνιαβεῖλ θαὶ δεηλῶλ 

ἀπνιύηξσζηλ. 

 

ᾨδὴ β΄. Οὐνακίαξ ἁρῖδμξ. 

Μπξνθόξε Μαξία ηὰ ηῆο ςπρῆο ἴαζαη, πάζε θαὶ ηνῦ ζώκαηνο 

δένκαη ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ, ὅπσο γεξαίξσ ζε, θαὶ ἐθηειῶ ζνπ ηὴλ 

κλήκελ, πόζῳ ζενδόμαζηε θαὶ ἰζαπόζηνιε. 

 

Εὐκελῆ ζε πξνζηάηηλ πξὸο ηὸλ Θεὸλ ἔλδνμε, πάληεο πξνβαιιόκεζα 

πίζηεη Μαξία πάλζεκλε, θαζηθεηεύνληεο, ὡο Μπξνθόξσλ ζε 

πξώηελ, ιπηξσζῆλαη ἅπαληαο ηῇ πξνζηαζίᾳ ζνπ. 

 

Εὐπξνζδέθηνηο εὐραῖο ζνπ Μαγδαιελὴ ἴαζαη, λόζνπο ηε θαὶ πάζε 

πνηθίια θαὶ πᾶζαλ θάθσζηλ, ρεηξὸο πξνζπηύμεη ζνπ, ηῆο 

παλεπόζκνπ Μαξία, ἣλ Θεὸο ἐδόμαζε παληνίνηο ζαύκαζη. 

 

Θεμημηίμκ. 

Παλαγία Παξζέλε ἡ ηὸλ Θεὸλ ηέμαζα, ῥῦζαη πάζεο ζιίςεσο βιάβεο 

ηε ηνὺο πξνζηξέρνληαο, θαὶ ἀλπκλνῦληάο Σε, ζὺλ Μπξνθόξῳ θαὶ 

ζῶδε, πάζεο πεξηζηάζεσο κόλε Παλύκλεηε. 

 

Δηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ηνὺο δνύινπο ζνπ Μπξνθόξε, ὅηη ζὲ ἐλ 

πεηξαζκνῖο πξνβαιιόκεζα ἔλδνμε, ὡο ἕηνηκνλ βνεζὸλ ἐλ ἀλάγθαηο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Κάεζζια. Ἦπμξ α΄. Πνεζαεία εενιή. 

Πξεζβείαλ ηὴλ ζὴλ ὡο ὅπινλ ἀπξνζκάρεηνλ, πινπηνῦκελ ἀεὶ θαὶ 

πίζηεη ἐθβνῶκέλ ζνη· Μπξνθόξε πάλζεκλε, Μαγδαιελὴ Μαξία 

πξόθζαζνλ, θαὶ ἐθ θηλδύλσλ ιύηξσζαη ἡκᾶο, ηαῖο ζείαηο πξὸο 

Κύξηνλ πξεζβείαηο ζνπ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαηήημα Κύνζε. 

Ὑπὲξ θύζηλ ραξίζκαζηλ, ὡξατδνκέλε ρείξ ζνπ ἡ πάληηκνο, 

Μπξνθόξε ἰζαπόζηνιε, ζεξαπεύεη λόζνπο ηῶλ ηηκώλησλ ζε. 

 

Ἀξπόκελνη πάληνηε, ηὴλ ἐθ ηῆο ζνξνῦ ρεηξόο ζνπ ράξηλ ἀέλανλ, ὦ 

Μαξία εὐθεκνῦκέλ ζε, θαὶ ηὸλ ζὲ δνμάζαληα γεξαίξνκελ. 

 

Ννζεκάησλ ζεξάπεπζνλ, πιεζὺλ ηὴλ ἡκῶλ Μαξία δεόκεζα, δηπιὴλ 

ἴαζηλ βξαβεύνπζα, ηῆο ςπρῆο ὁκνῦ ηε θαὶ ηνῦ ζώκαηνο. 

 

Θεμημηίμκ. 

Τῆο Μεηξόο Σνπ δεήζεζη, θαὶ ἰζαπνζηόινπ Μαξίαο Κύξηε· Σνῖο 

ἱθέηαηο δὸο ζπγρώξεζηλ, ηῶλ πιεκκειεκάησλ ὡο Φηιάλζξσπνο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηζζμκ ἡιᾶξ. 

Φεῖξά ζνπ ζεπηήλ, Μπξνθόξε ἀζπαδόκεζα, ηὴλ πξνζςαύζαζαλ 

ηνὺο πόδαο ηνῦ Φξηζηνῦ, ἣλ πξνζθπλνῦληεο, πάζεο λόζνπ 

ἐθιπηξνύκεζα. 

 

Ἔκπιεζνλ ἡκῶλ, ηὰο ςπρὰο Μαξία ράξηηνο, ηῇ πξνζπηύμεη ηῆο 

ζεπηῆο ζνπ ρεηξόο, θαὶ ηὰο λόζνπο πάζαο ἡκῶλ ἴαζαη. 

 

Λύηξσζαη ἡκᾶο, ἐθ θηλδύλσλ ηε θαὶ ζιίςεσλ, θαὶ αἰσλίαο ηπρεῖλ 

ἀμίσζνλ, ηνῦ παξαδείζνπ ηῆο ηξπθῆο Μαξία ἔλδνμε. 

 

Θεμημηίμκ. 
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Μόλελ πξὸο Θεόλ, πξνζηαζίαλ Σὲ θεθηήκεζα, νἱ Σνὶ ἱθέηαη 

Θενκῆηνξ ἁγλή, Ὃλ Σαῖο πξεζβείαηο ἐμηιέσζαη δεόκεζα. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴκ δέδζζκ. 

δόζε ζνη, ηῶλ ζαπκάησλ δύλακηο, θαὶ ἡ ράξηο ηνῦ ἰᾶζζαη ηὰο 

λόζνπο, ηῶλ ἀζζελῶλ, Μπξνθόξε ὀμέσο· ὅζελ ηειεῖο θαζ’ ἑθάζηελ 

ηνῖο θάκλνπζη, ζαπκάζηα παληνδαπά, θαὶ ἰάζεηο Μαξία παλέλδνμε. 

 

Μὴ παύζῃ, ὑπὲξ ἡκῶλ πξεζβεύνπζα, πεξηζθέπνπζα ἀεὶ θαὶ 

θξνπξνῦζα, ὅηη πξὸο ζέ, Μπξνθόξε Μαξία, δηὰ παληὸο ἀθνξῶκελ 

νἱ δνῦινί ζνπ, παληνίαο νὖλ ἐπηθνξᾶο, ἀλσηέξνπο ἡκᾶο δηαθύιαμνλ. 

 

θ ζάινπ, ηῆο ηῶλ παζῶλ ὀριήζεσο, θαὶ δεηλῆο ἡκᾶο ζεόθξνλ 

Μαξία, ηῶλ πνλεξῶλ, ινγηζκῶλ θαηαηγίδνο, πξὸο γαιελὸλ 

ἐγθαζόξκηζνλ ὅξκεκα, ἰζρύεηο γὰξ ηνῦ βνεζεῖλ, παῤῥεζίαλ ὡο 

ζρνῦζα πξὸο Κύξηνλ. 

 

Θεμημηίμκ. 

Ὑκλνῦκέλ Σε, Θενκῆηνξ ἄρξαληε, θαὶ δνμάδνκελ ἀεὶ θαηὰ ρξένο, 

ὅηη βξνηῶλ, ζσηεξία ὑπάξρεηο, ἐιπὶο θαὶ δόμα θαὶ ζθέπε θαὶ 

θαύρεκα, θαὶ ζηήξηγκα ηῶλ εὐζεβῶο, πξνζθπλνύλησλ ηὴλ ζείαλ 

εἰθόλα Σνπ. 

 

Δηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ηνὺο δνύινπο ζνπ Μπξνθόξε, ὅηη ζὲ ἐλ 

πεηξαζκνῖο πξνβαιιόκεζα ἔλδνμε, ὡο ἕηνηκνλ βνεζὸλ ἐλ ἀλάγθαηο. 

 

Ἄρξαληε, …... 

Κμκηάηζμκ. Ἦπμξ α΄. Πνμζηαζία ηῶκ πνζζηζακῶκ. 

Οἱ πνζνῦληεο ηῶλ ἀζζελεηῶλ ἀλαῤῥώζαζζαη, ηῇ ζνξῷ Μπξνθόξνπ 

ρεηξὸο λῦλ πξνζδξάκσκελ, θαὶ εἰθόλα ηὴλ αὐηῆο, πξνζθπλνῦληεο 

εὐιαβῶο, κεηὰ πόζνπ θξάμσκελ αὐηῇ, ὡο ιαβνῦζα ράξηλ ἐθ Θενῦ, 

ηνὺο λνζνῦληαο ἰᾶζζαη, παληνίσλ πεηξαηεξίσλ, θαὶ πηθξῶλ 

ἀιγεδόλσλ, ζεξάπεπζνλ Μαγδαιελή, ηνὺο ἐλ πίζηεη ἀλπκλνῦληάο 

ζε. 
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Πνμηείιεκμκ. Θαοιαζηὸξ ὁ Θεὸξ ἐκ ημῖξ Ἁβίμζξ Αὐημῦ. 

Ση. Εἰο πᾶζαλ ηὴλ γῆλ ἐμῆιζελ ὁ θζόγγνο αὐηῆο θαὶ εἰο ηὰ πέξαηα 

ηῆο νἰθνπκέλεο ηὰ ῥήκαηα αὐηῆο. 

Δὐαββέθζμκ ἐη ημῦ ηαηά Μάνημκ (Κεθ. 16:9-20). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ἀλαζηὰο ὁ Ἰεζνῦο πξσῒ πξώηῃ Σαββάηνπ, ἐθάλε 

πξῶηνλ Μαξίᾳ ηῇ Μαγδαιελῇ, ἀθ᾿ ἧο ἐθβεβιήθεη ἑπηὰ δαηκόληα.  

θείλε πνξεπζεῖζα ἀπήγγεηιε ηνῖο κεη᾿ αὐηνῦ γελνκέλνηο, πελζνῦζη 

θαὶ θιαίνπζη· θἀθεῖλνη ἀθνύζαληεο ὅηη δῇ, θαὶ ἐζεάζε ὑπ᾿ αὐηῆο, 

ἠπίζηεζαλ. Μεηὰ δὲ ηαῦηα δπζὶλ ἐμ αὐηῶλ πεξηπαηνῦζηλ 

ἐθαλεξώζε, ἐλ ἑηέξᾳ κνξθή, πνξεπνκέλνηο εἰο ἀγξόλ. Κἀθεῖλνη 

ἀπειζόληεο, ἀπήγγεηιαλ ηνῖο ινηπνῖο· νὐδὲ ἐθείλνηο ἐπίζηεπζαλ.  

῞Υζηεξνλ, ἀλαθεηκέλνηο αὐηνῖο ηνῖο ἕλδεθα ἐθαλεξώζε, θαὶ ὠλείδηζε 

ηὴλ ἀπηζηίαλ αὐηῶλ θαὶ ζθιεξνθαξδίαλ· ὅηη ηνῖο ζεαζακέλνηο αὐηὸλ 

ἐγεγεξκέλνλ νὐθ ἐπίζηεπζαλ. Καὶ εἶπελ αὐηνῖο· πνξεπζέληεο εἰο ηὸλ 

θόζκνλ ἅπαληα θεξύμαηε ηὸ Εὐαγγέιηνλ πάζῃ ηῇ θηίζεη.  Ὁ 

πηζηεύζαο θαὶ βαπηηζζεὶο ζσζήζεηαη, ὁ δὲ ἀπηζηήζαο 

θαηαθξηζήζεηαη.  Σεκεῖα δὲ ηνῖο πηζηεύζαζη ηαῦηα παξαθνινπζήζεη. 

λ ηῷ ὀλόκαηί κνπ δαηκόληα ἐθβαινῦζη· γιώζζαηο ιαιήζνπζη 

θαηλαῖο· ὄθεηο ἀξνῦζη· θἂλ ζαλάζηκόλ ηη πίσζηλ, νὐ κὴ αὐηνὺο 

βιάςεη· ἐπὶ ἀξξώζηνπο  ρεῖξαο ἐπηζήζνπζη, θαὶ θαιῶο ἕμνπζηλ. ῾Ο 

κὲλ νὖλ Κύξηνο, κεηὰ ηὸ ιαιῆζαη αὐηνῖο, ἀλειήθζε εἰο ηὸλ νὐξαλὸλ 

θαὶ ἐθάζηζελ ἐθ δεμηῶλ ηνῦ Θενῦ. θεῖλνη δὲ ἐμειζόληεο, ἐθήξπμαλ 

παληαρνῦ, ηνῦ Κπξίνπ ζπλεξγνῦληνο, θαὶ ηὸλ ιόγνλ βεβαηνῦληνο, 

δηὰ ηῶλ ἐπαθνινπζνύλησλ ζεκείσλ. Ἀκήλ. 

Γόλα. Ταῖο ηῆο Μπξνθόξνπ... 

Καὶ κῦκ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

Πνμζόιμζμκ. Ἦπμξ πθ. α΄. Ὅθδκ ἀπμεέιεκμζ. Ση. Ἐθέδζόκ ιε ὁ 

Θεόξ... 

Μὴ παξίδῃο δέεζηλ, ηῶλ ἀλαμίσλ ζνπ δνύισλ, Μπξνθόξε ἔλδνμε, 

ἀιιὰ δέμαη ηάρηζηα, θαὶ βνήζεζνλ, ζιίςεζηλ ὀδύλαηο ηε, πιείζηαηο 

πξνζπαιαίνπζη, θαὶ δαηκόλσλ ἐπηζέζεζη, ζθέπελ γὰξ ἔρνκελ, ζὲ θαὶ 

πξνζθαινύκεζα πάλζεκλε· ιύηξσζαη νὖλ ηνὺο δνύινπο ζνπ, βιάβεο 

ἐθ παληνίαο θαὶ ζιίςεσο, ἴαζηλ ἀθζόλσο ςπρῶλ ηε θαὶ ζσκάησλ 

δσξεάλ, Μαξία ηάρνο παξέρνπζα, πᾶζη ηνῖο αἰηνῦζί ζε. 

ᾨδὴ γ΄. Οἱ ἐη ηῆξ Ἰμοδαίαξ. 
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Ἰζαπόζηνινο νὖζα Μπξνθόξε Μαξία ζνθὴ παλέλδνμε, ἐθιύηξσζαη 

θηλδύλσλ, θαὶ πάζεο ἐπεξείαο, ηνὺο ἐλ πίζηεη θξαπγάδνληαο· ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Πεηξαζκῶλ ἀλεθέζησλ ζπκθνξῶλ ἀδνθήησλ Μαξία ἔλδνμε, 

καζηίγσλ πνιπηξόπσλ, δεηλῶλ ἐπεξρνκέλσλ, ῥῦζαη πάληαο ηνὺο 

ςάιινληαο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Χπρηθὴλ εὐεμίαλ θαὶ ζσκάησλ ηὴλ ῥῶζηλ Μαξία ἔλδνμε, παξάζρνπ 

ηνῖο ἐλ πίζηεη, ηῷ ζείῳ ζνπ ιεηςάλῳ, πξνζηνῦζη θαὶ ςάιινπζηλ· ὁ 

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Θεμημηίμκ. 

Σσκάησλ ἰαηῆξα θαὶ ςπρῶλ ηὸλ Σσηῆξα Παξζέλε ηέμαζα, Φξηζηὸλ 

ζὺλ Μπξνθόξῳ, Μαξίᾳ ἐθδπζώπεη, δηαζῶζαη ηνὺο ςάιινληαο· ὁ 

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Τὸκ Βαζζθέα. 

Τνὺο ηὴλ ζὴλ ρεῖξα, παλεπιαβῶο πξνζθπλνῦληαο, ἐθ παληνίσλ 

θύιαηηε θηλδύλσλ, θαὶ πιεγῆο ἁπάζεο, Μαξία Μπξνθόξε. 

 

Τῆο ηῶλ δαηκόλσλ, παλσιεζξίνπ καλίαο, θαὶ ἀλδξῶλ ἐρζίζησλ 

ἀπνλνίαο, πξόθζαζνλ θαὶ ῥῦζαη, Μαξία ζνὺο ἱθέηαο. 

 

Τῶλ ἰακάησλ, ἡ ζνξὸο ηῆο ρεηξόο ζνπ, ζεία θξήλε ἐδείρζε 

Μπξνθόξε, ηνῖο ἀζπαδνκέλνηο, αὐηὴλ πίζηεη θαὶ πόζῳ. 

 

Θεμημηίμκ. 

Τνὺο πεπνηζόηαο, ἀλελδνηάζησο Παξζέλε, ηῇ παλζσζηηθῇ Σνπ 

πξνζηαζίᾳ, ἀλεπεξεάζηνπο, ζπληήξεζνλ θαὶ ζῶζνλ. 

 

 

ᾨδὴ ε΄. Κονίςξ Θεμηόημκ. 
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Τνὺο πίζηεη πξνζθπλνῦληαο, ηὴλ ζνξὸλ ρεηξόο ζνπ, θαὶ ἐκθεξείαο ηὸ 

ζεῖνλ ἐθηύπσκα, ζθέπε θαὶ θξνύξεη Μαξία, Φξηζηνῦ καζήηξηα. 

 

Σνξὸο ζεπηῆο ρεηξόο ζνπ, ἰαηξεῖνλ πέιεη, πλεπκαηηθόλ· δηὸ ηαύηῃ 

πξνζηξέρνληεο, παζῶλ θαὶ λόζσλ παληνίσλ, ἀπνιπηξνύκεζα. 

 

Μὴ παύζῃ ζπληεξνῦζα, ηαύηελ ζνπ ηὴλ πνίκλελ ζνπ, ἐθ 

πνιππιόθσλ ζθαλδάισλ ηνῦ ὄθεσο, θαὶ ἐμ ἀλζξώπσλ ἀδίθσλ, 

Μαξία ἔλδνμε. 

 

Θεμημηίμκ. 

Τὴλ ὄλησο Θενηόθνλ, πάληεο Σὲ ηηκῶκελ, θαὶ ηνῦ Ἀγγέινπ ηὸ ραῖξε 

Σνὶ θξάδνκελ· ὡο δηὰ Σνῦ ζσηεξίαο, ηπρόληεο Δέζπνηλα. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο…. 

 

Φαίξνηο ὦ καζήηξηα ηνῦ Φξηζηνῦ, ραίξνηο Μπξνθόξσλ, θνξπθαία 

Μαγδαιελή, πξώηε θαηηδνῦζα, Ἀλάζηαζηλ Κπξίνπ, θαὶ ηαύηελ 

Ἀπνζηόινηο, πξώηε κελύζαζα. 

 

Φαίξνηο ἰζαπόζηνιε ηνῦ Φξηζηνῦ, ραίξνηο ὦ Μαξία, Μπξνθόξσλ ἡ 

θαιινλή, ραίξνηο ἡ ηὸ ραῖξε, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, θαηδξῶο 

ἐλσηηζζεῖζα, ηῇ Ἀλαζηάζεη Αὐηνῦ. 

 

Ὤξζξηζαο ηῷ ηάθῳ ηνῦ Ἰεζνῦ, ἐπέζηεο ζὺλ κύξνηο, Μπξνθόξε 

πξώηε· δηό, ἐθιήζεο θαὶ κύζηαηο, ηὴλ ἔγεξζηλ Κπξίνπ, Μαγδαιελὴ 

Μαξία, ραίξνπζα ἔθεζαο. 

 

Τνὺο ἀζπαδνκέλνπο εὐιαβῶο, ηὴλ ζεπηήλ ζνπ ρεῖξα, ηὴλ κπξίζαζαλ 

ηὸ Φξηζηνῦ, ζῶκα Μπξνθόξε, δηάζσδε ἐθ βιάβεο, θαὶ πάζεο 

ἐπεξείαο, λόζσλ θαὶ ζιίςεσλ. 

 



[206] 
 

Ἔῤῥαλε ηὸλ ηάθνλ Μαγδαιελή, ἡ ἁγία ρείξ ζνπ, παλεπώδε κύξα 

ηεξπλά, Φξηζηνῦ ηνῦ Σσηῆξνο, ῥαλάησ ζνπ ηὴλ ράξηλ, θαὶ ἐθ’ ἡκᾶο 

ηνὺο πόζῳ, ἀζπαδνκέλνπο αὐηήλ. 

           Τῆο Φξηζηνῦ ἐγέξζεσο ζεσξόλ, πξώηελ θαὶ Ἀγγέισλ, 

ἐπαθνύζαζαλ ηῆο θσλῆο, θαὶ ηῶλ Ἀπνζηόισλ, Ἀπόζηνινλ 

ὀθζεῖζαλ, Μαγδαιελὴλ ἐλ ὕκλνηο, ἀλεπθεκήζσκελ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί…. 

 

Τό Τνζζάβζμκ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Δεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Γόλα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ 

λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ 

εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ 

ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα. 

Καί κῦκ.Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

40 Κύνζε εθέδζμκ 

Ἦπμξ α’. Ὅηε ἐη ημῦ λύθμο. 

Πάληαο, ηνὺο ηὴλ ζείαλ θαὶ ζεπηήλ, ζνῦ ἀζπαδνκέλνπο εἰθόλα, θαὶ 

ηὴλ ζνξὸλ ηῆο ρεηξόο, πάζεο ἀπνιύηξσζαη, ὀξγῆο θαὶ ζιίςεσο, 

Μπξνθόξε παλέλδνμε, θαὶ πάζεο ἀλάγθεο, ἡκᾶο λῦλ ἀπάιιαμνλ, 

Φξηζηνῦ καζήηξηα, ὅπσο ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ πάληεο, πάληνηε 

ζσδόκελνη πόζῳ, ηὸ ζεπηόλ ζνπ ὄλνκα γεξαίξνκελ. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη ….Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ ·· 

 

Γζ’ εοπώκ ηώκ ‘Αβίςκ Παηένςκ διώκ. 

Κύνζε Ίδζμΰ Χνζζηέ ό Θεόξ διώκ έθέδζμκ διάξ. 

’Αιήκ. 




