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2 Σεπηεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Μάξηπξνο ΜΑΜΑΝΤΟΣ ηνῦ ἐλ Νηθαίᾳ, κ. 
Γεξαζίκνπ 

           

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, 

ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

 ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο ηαί ηό Θεόξ Κύνζμξ ιεηά ηῶκ ζηίπςκ αημῦ. 

Εἶηα ηά Τνμπάνζα. 

 

                          Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Τμὺξ ηαηαθεύβμκηαξ ηῷ εείῳ καῷ ζμο, ηαὶ ηὴκ εενιήκ ζμο 

πνμζηαζίακ αἰημῦκηαξ, Μεβαθμιάνηοξ Μάια πακαμίδζιε, πάζδξ 

ἀπμθύηνςζαζ, ἐπδνείαξ ηαὶ αθάαδξ, ηαὶ παεῶκ ηαὶ εθίρεςκ, ηαὶ 

δεζκῶκ ζοιπηςιάηςκ, ἡιῖκ δὸξ ηὴκ ζοβπώνδζζκ. 

 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε, ηὰξ δοκαζηείαξ Σμο θαθεῖκ μἱ 

ἀκάλζμζ, … 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

  

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Σὺ εἶ ὦ Μάμα, ἡμῶν 

προστάτης. Γερασίμοσ. 

 

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

Σηεκώζεςξ πάζδξ ὀδοκδνᾶξ, ἡιᾶξ Μάνηοξ Μάια, δζαηήνδζμκ 

ἀζζκεῖξ, ηαὶ πάζδξ ἐκ αίῳ δοζπναβίαξ, ημὺξ εθααῶξ πνμζζόκηαξ ηῇ 

ζηέπῃ ζμο. 

 

Ὑρόεεκ ἐπίαθερμκ ειεκῶξ, ἡιῖκ Μάνηοξ Μάια, ηαὶ 

πανάζπμο ὡξ ζοιπαεήξ, ροπῶκ ηαὶ ζςιάηςκ εεναπείακ, ημῖξ ηῷ 

ἁβίῳ καῷ ζμο πνμζηνέπμοζζ. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/02/blog-post_529.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/02/blog-post_529.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/02/blog-post_529.html
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Ἐκ εθίρεζζ ηάπζζημκ αμδεόκ, πθμοημῦκηέξ ζε Μάνηοξ, 

ἐηαμῶιεκ ἀπὸ ροπῆξ· αμήεεζ ἡιῖκ πάζῃ ἀκάβηῃ, ηαὶ πάζδξ αθάαδξ 

ἡιᾶξ ἀπμθύηνςζαζ. 

 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰάηνεοζμκ Κόνδ ηὴκ παθεπῶξ, κμζμῦζακ ροπήκ ιμο, ηαῖξ ημῦ 

πθάκμο ἐπζαμοθαῖξ, ηαὶ θῦζμκ παεῶκ ιμο ηὴκ ὁιίπθδκ, ηῇ θςηαοβεῖ 

Σμο πνεζαείᾳ Πακάπνακηε. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ὡξ Χνζζημῦ Ἀεθμθόνμξ ηαὶ ἀῤῥαβὴξ πνόαμθμξ, Μάια ηῶκ 

ἀεὶ ἀθμνώκηςκ πνὸξ ηὴκ πνεζαείακ ζμο, δίςηε πάκημηε, ηὰξ ηαε’ 

ἡιῶκ ἐπζεέζεζξ, ημῦ δμθίμο δνάημκημξ, ηῇ πνμζηαζίᾳ ζμο. 

 

Μανηονήζαξ βεκκαίςξ πὲν Χνζζημῦ Ἅβζε, θένεζκ 

βεκκαζόθνμκζ βκώιῃ, ἡιᾶξ ἐκίζποζμκ, ἅπακ ἐπίπμκμκ, ηαὶ ηὸκ 

Χνζζηὸκ ἐηδοζώπεζ, δμῦκαζ ἡιῖκ ἔθεμξ, Μάια δεόειεα. 

 

Ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ πνμζαμθῆξ ἔκδμλε, ηαὶ ηῶκ ἐκ ηῷ αίῳ 

ηζκδύκςκ, ηαὶ πενζζηάζεςκ, ἀηνώημοξ θύθαηηε, ημὺξ ηῷ ἁβίῳ καῷ 

ζμο, Μάια ηαηαθεύβμκηαξ, ηαὶ ζὲ βεναίνμκηαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μδηνμπάνεεκε Κόνδ, ἡ ηὸκ Θεὸκ ηέλαζα, ζάνηα βεβμκόηα 

ἀηνέπηςξ, ἐη ηῶκ αἱιάηςκ Σμο, ζανηόξ ιμο ἴαζαζ, ηαὶ ηῆξ ροπῆξ 

ηὰξ ὀδύκαξ, ηαὶ ηὸκ κμῦκ ιμο θάιπνοκμκ, θςηὶ ηῆξ πάνζημξ. 

 

Δζάζςζμκ, Μάια εεόθνμκ Κονίμο Μεβαθμιάνηοξ, ημὺξ ἐκ 

πίζηεζ ηῇ ζῇ πνεζαείᾳ πνμζηνέπμκηαξ, ηῶκ ἐκ ηῷ αίῳ ηζκδύκςκ ηαὶ 

πάζδξ αθάαδξ. 

  

  Ἐπίαθερμκ, ἐκ ειεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ 

παθεπὴκ ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πνεζαεύεζκ ἀεὶ Θεῷ ηῷ πακμζηηίνιμκζ, ιὴ παύζῃ ζμθέ, πὲν 

ηῶκ εθδιμύκηςκ ζε, ὡξ ἂκ παεῶκ ηαὶ εθίρεςκ, μἱ ηζιῶκηέξ ζε 

Μάια ῥοώιεεα, ὅηζ ηῇ ζῇ ἀκηζθήρεζ πζζηῶξ, πνμζηνέπμκηεξ πάνζημξ 

πθδνμύιεεα. 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἀκηζθήπηςν εενιόηαημξ, πέθςκ Μάνηοξ Μάια ηῶκ 

εθδιμύκηςκ ζε, ἀθ’ ἡιῶκ ἀπαύζηςξ δίςηε, πᾶζακ ημῦ ἀθάζημνμξ 

ἐπήνεζακ. 

 

Ἡ ζὴ πάνζξ ἐηθάιπμοζα, πὲν ηὰξ αβὰξ ἡθίμο ἑηάζημηε, 

δζαθύεζ γόθμκ ἅπακηα, Μάια Ἀεθμθόνε πζηνῶκ εθίρεςκ. 

 

Μὴ ἐθθείπῃξ δεόιεεα, πεῖνα αμδεείαξ ηαὶ ἀκηζθήρεςξ, 

ἐπμνέβεζκ ημῖξ ἐη πίζηεςξ, ἐπζηαθμοιέκμζξ ηὸ ζὸκ ὄκμια. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡξ ηεημῦζα ἐκ ζώιαηζ, Κόνδ Πακαβία ηὸκ Ὑπενμύζζμκ, ἀεὶ 

πνέζαεοε δεόιεεα, ζώγεζεαζ ημὺξ πίζηεζ Σε δμλάγμκηαξ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Νόζςκ παθεπῶκ, ροπῆξ ἅια ηαὶ ημῦ ζώιαημξ, ηαὶ ιαζηίβςκ 

ὀθεενίςκ ηαὶ δεζκῶκ, ἐθεοεένςζμκ ἡιᾶξ Μάια ιαηάνζε. 

 

Πθήνςζμκ ἡιῶκ, ηὰξ αἰηήζεζξ Μάια ἔκδμλε, ηῶκ εενιῶξ 

πνμζηαθμύκηςκ ζε ζμθέ, μἷα πνέζαοξ ἡιῶκ ιέβζζημξ πνὸξ Κύνζμκ. 

 

Ῥάαδῳ ιοζηζηῇ, ηῶκ εενιῶκ ζμο ἀκηζθήρεςκ, ἐη ηῆξ πμίικδξ 

ζμο ἀπέθαζμκ ιαηνάκ, ηὸκ ὁνιῶκηα ηαε’ ἡιῶκ εῆνα ἀόναημκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὄιανδζμκ ἡιῖκ, ὡξ κεθέθδ εείμο Πκεύιαημξ, ἀβαθθίαζζκ ὡξ 

δνόζμκ κμδηήκ, Θεμηόηε ημῖξ ἐκ εθίρεζζ ζηεκάγμοζζ. 
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ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Σηαβόζζ, ηαὶ ἐπμιανίαζξ ἀΰθμζξ, ηῶκ ζεπηῶκ ζμο πνεζαεζῶκ 

πνὸξ ηὸκ Κηίζηδκ, ζαέζμκ ἡιῶκ ηῶκ παεῶκ ηὰξ ηαιίκμοξ, ηαὶ ηὰξ 

ηανδίαξ ἡιῶκ ηαηαδνόζζζμκ, ηὰξ ηδημιέκαξ ημῖξ δεζκμῖξ, Ἀεθμθόνε 

Χνζζημῦ Μάια ἔκδμλε. 

 

Τμῦ αίμο, ηὴκ παθεπὴκ ἡιῶκ γάθδκ, εἰξ βαθήκδκ ιεηαπμίδζμκ 

Μάνηοξ, ηαὶ ἀζθαθῶξ ηαεμδήβδζμκ Μάια, ἐπὶ θζιέκα ημῦ εείμο 

εεθήιαημξ, ημὺξ πανααάζεζζ πμθθαῖξ, εαθαηηεύμκηαξ θεόκῳ ημῦ 

ὄθεςξ. 

 

Ἀββέθςκ, ζοβπμνεοηὴξ Μάια πέθςκ, ζὺκ αημῖξ δζὰ πακηὸξ 

ἐηδοζώπεζ, δαζιμκζηῆξ ἐπδνείαξ ηαὶ αθάαδξ, ἀεὶ θοηνμῦζεαζ ημὺξ ζὲ 

ιαηανίγμκηαξ, ηαὶ πάζδξ ιάζηζβμξ ἡιᾶξ, ἀαθααεῖξ δζαζώγεζεαζ 

Ἅβζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τὸκ Κηίζηδκ, ηαὶ Πμζδηὴκ ηῶκ ἁπάκηςκ, ἀπμῤῥήηςξ 

ζςιαηώζαζα Κόνδ, ζςιαηζηῶκ ἡιᾶξ θύηνςζαζ πόκςκ, ηαὶ ροπζηῆξ 

ἀεοιίαξ δεόιεεα, ηαὶ ιεηακμίαξ δίδμο θῶξ, ημῖξ ἐκ ζηόηεζ δεζκῶκ 

παναπηώζεςκ. 

 

Δζάζςζμκ, Μάια εεόθνμκ Κονίμο Μεβαθμιάνηοξ, ημὺξ ἐκ 

πίζηεζ ηῇ ζῇ πνεζαείᾳ πνμζηνέπμκηαξ, ηῶκ ἐκ ηῷ αίῳ ηζκδύκςκ ηαὶ 

πάζδξ αθάαδξ. 

 

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

ηῶκ ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὡξ ἀκηζθήπηςν ἡιῶκ ἑημζιόηαημξ, ηαὶ πνὸξ Χνζζηὸκ 

πνεζαεοηὴξ Μάιαξ ιέβζζημξ, ἀπαύζηςξ ἱηέηεοε Ἅβζε, πεζναηδνίςκ 

δεζκῶκ ηαὶ ηαηώζεςκ, ἡιᾶξ ἀζζκεῖξ δζαζώγεζεαζ. 

 

Πξνθείκελνλ. Θασμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ, ἐθασμάστωσεν ὁ Κύριος. 
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Ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. ζε΄ 17 – ζη΄ 2, 17 – ζη΄ 2). 

Εἶπεκ ὁ Κύνζμξ ημῖξ ἑαοημῦ ιαεδηαῖξ· ηαῦηα ἐκηέθθμιαζ ιῖκ, 

ἵκα ἀβαπᾶηε ἀθθήθμοξ.  Εἰ ὁ ηόζιμξ ιᾶξ ιζζεῖ, βζκώζηεηε ὅηζ ἐιὲ 

πνῶημκ ιῶκ ιειίζδηεκ.  Εἰ ἐη ημῦ ηόζιμο ἦηε, ὁ ηόζιμξ ἂκ ηὸ 

ἴδζμκ ἐθίθεζ· ὅηζ δὲ ἐη ημῦ ηόζιμο μη ἐζηέ, ἀθθ’ ἐβὼ ἐλεθελάιδκ 

ιᾶξ ἐη ημῦ ηόζιμο, δζὰ ημῦημ ιζζεῖ ιᾶξ ὁ ηόζιμξ.  Μκδιμκεύεηε 

ημῦ θόβμο μὗ ἐβὼ εἶπμκ ιῖκ· μη ἔζηζ δμῦθμξ ιείγςκ ημῦ ηονίμο 

αημῦ. Εἰ ἐιὲ ἐδίςλακ ηαὶ ιᾶξ δζώλμοζζκ· εἰ ηὸκ θόβμκ ιμο 

ἐηήνδζακ ηαὶ ηὸκ ιέηενμκ ηδνήζμοζζκ.   Ἀθθὰ ηαῦηα πάκηα 

πμζήζμοζζκ ιῖκ δζὰ ηὸ ὄκμιά ιμο, ὅηζ μη μἴδαζζ ηὸκ πέιρακηά 

ιε.  Εἰ ιὴ ἦθεμκ ηαὶ ἐθάθδζα αημῖξ, ἁιανηίακ μη εἴπμκ· κῦκ δὲ 

πνόθαζζκ μη ἔπμοζζ πενὶ ηῆξ ἁιανηίαξ αηῶκ.  Ὁ ἐιὲ ιζζῶκ ηαὶ 

ηὸκ παηένα ιμο ιζζεῖ.  Εἰ ηὰ ἔνβα ιὴ ἐπμίδζα ἐκ αημῖξ ἃ μδεὶξ 

ἄθθμξ πεπμίδηεκ, ἁιανηίακ μη εἶπμκ.    

 

Γόμα. Ταῖξ ημῦ Ἀεθμθόνμο...Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο... 

 

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

με, ὁ Θεός... 

Ὅνιμκ ὡξ ἀπείιαζημκ, ηὸκ ζὸκ καὸκ ηεηηδιέκμζ, Μάια 

παιιαηάνζζηε, ἐκ αηῷ πνμζηνέπμιεκ ιεηὰ πίζηεςξ, ηαὶ δεζκῶκ 

εθίρεςκ, ηαὶ πζηνῶκ ηοιάηςκ, ηῶκ ἐκ αίῳ ἐηθοηνμύιεεα, ηῇ 

ἀκηζθήρεζ ζμο· ὅεεκ ἐηαμῶιέκ ζμζ Ἅβζε· εἰνήκδκ ἀζηαζίαζημκ, ηαὶ 

βαθήκδκ δίδμο ἀηάναπμκ, πᾶζζκ Ἀεθμθόνε, ημῖξ ιέθπμοζζ ημὺξ 

ἄεθμοξ ζμο θαζδνῶξ, ηαὶ ηὴκ εενιὴκ πνμζηαζίακ ζμο, εζήιςξ 

ηδνύηημοζζ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἡ δμεεῖζά ζμζ πάνζξ, ἐη πεζνὸξ ημῦ Σςηῆνμξ Μάια πμθύαεθε, 

πνμθεάκεζ ηαὶ θοηνμῦηαζ, ηζκδύκςκ πμθοηνόπςκ, ημὺξ ηαθμῦκηαξ 

ηὴκ ηθῆζίκ ζμο· δζὸ ηὴκ ζὴκ ἀνςβήκ, θςκμῦιεκ μἱ ἐκ πόκμζξ. 

 

Σοζηνμθῆξ ὀθεενίμο, ηῶκ ἀεὶ ηεηηαζκόκηςκ εθίρεςξ ηαὶ 

δάηνοα, ηῇ ζῇ πνὸξ ηὸκ Σςηῆνα, ἀπάθθαλμκ πνεζαείᾳ, Μάνηοξ 

Μάια ημὺξ ράθθμκηαξ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εθμβδηὸξ εἶ. 
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Γεκμῦ ἄῤῥδηημκ ηεῖπμξ ηαὶ πνμπύνβζμκ εεῖμκ Μάια πμθύαεθε, 

ημῖξ πίζηεζ πνμζζμῦζζ, ηῷ ἱενῷ καῷ ζμο, ηαὶ γδημῦζζκ ἑηάζημηε, ηῆξ 

πνμζηαζίαξ ηῆξ ζῆξ, ηὰξ ζςηδνίμοξ δόζεζξ. 

 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἐζανηώεδ ὡξ μἶδεκ, ὁ ηῶκ ὅθςκ Δεζπόηδξ δζ’ ἀβαεόηδηα, ἐη 

Σμῦ Πανεεκμιῆημν, ηαὶ ὤθεδ ημῖξ ἐκ ηόζιῳ, δζαζώγςκ ημὺξ 

ράθθμκηαξ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εθμβδηὸξ εἶ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ῥῶζζκ πανάζπμο, ηαὶ ηὴκ ηαη’ ἄιθς βείακ, Μάια ἔκδμλε 

Μανηύνςκ ὡναζόηδξ, ημῖξ ηαηαθμζηῶζζ, ηῷ εείῳ ζμο ηειέκεζ. 

 

Ἀῤῥςζηδιάηςκ, ηαὶ πμθοπθόηςκ ζηακδάθςκ, δζαθύθαηηε 

ἀπαναηνώημοξ Μάια, ημὺξ ικμθμβμῦκηαξ, ημὺξ εείμοξ ζμο 

ἀβῶκαξ. 

 

Σηέπε ἐη πάζδξ, δαζιμκζηῆξ ἐπδνείαξ, Μάια ἔκδμλε ηαὶ δόθμο 

ηαὶ ιακίαξ, ημὺξ ἐηδεπμιέκμοξ, ηὴκ ἀνςβήκ ζμο Μάνηοξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἵκα ικῶ Σε, ὦ πενύικδηε Κόνδ, ἀηδδίαξ ιε παθεπςηάηδξ 

ῥῦζαζ, ηαὶ ηῷ εείῳ θόαῳ, ηείπζζμκ ηὴκ ροπήκ ιμο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Μανηύνςκ ὡναζόηδξ, ζὺκ αημῖξ δοζώπεζ, Μάια εεόθνμκ 

Χνζζηὸκ ηὸκ Πακάβαεμκ, δζδόκαζ θύζζκ πηαζζιάηςκ ἡιῖκ δεόιεεα. 

 

 

Ὁ ιέβαξ εζεαμύκηςκ, ηαὶ εενιὸξ πνμζηάηδξ, ἡιᾶξ ιεβάθςκ 

ἀπάθθαηε εθίρεςκ, Μεβαθμιάνηοξ Κονίμο Μάια πακεύθδιε. 

 

Ὑπάνπςκ θςηὸξ πθήνδξ, Μάια μνακίμο, ηῆξ ηῶκ παεῶκ 

ἡιᾶξ ῥῦζαζ γμθώζεςξ, ηαῖξ θςημθόνμζξ πνεζαείαζξ ζμο ἀλζάβαζηε. 
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Θενηνθίνλ. 

Ὑπὲν ηῶκ ἀκοικμύκηςκ, ηὰ Σὰ ιεβαθεῖα, ιὴ δζαθίπῃξ 

πνεζαεύμοζα Ἄπνακηε, ηὸκ πνμεθεόκηα ἀθνάζηςξ ἐη ηῶκ θαβόκςκ 

Σμο. 

 

Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ…. 

 

Βθάζηδια Μανηύνςκ ὢκ εηθεέξ, Μάια Ἀεθμθόνε, ἠβςκίζς 

ιανηονζηῶξ, ηαὶ ηαηαπαθαίζαξ, ἐπενμῦ ηὴκ δοκαζηείακ, θαιπνῶξ 

ἐιεβαθύκεδξ, εαοιάηςκ πάνζηζ. 

 

Τῷ Χνζζηῷ ἐη ανέθμοξ ἀκαηεεείξ, Μανηύνςκ ημὺξ πόκμοξ, 

ηαὶ ἀβῶκαξ ημὺξ εαοιαζημύξ, πῆθεεξ ἀκδνείςξ, Μεβαθμιάνηοξ 

Μάια, ηαὶ κίηδξ ἐημζιήεδξ, ηῷ δζαδήιαηζ. 

 

Τμῦ πονὸξ ηὴκ θύζζκ κεκζηδηώξ, θένςκ ἐκ ηανδίᾳ, πῦν ηὸ 

ἄϋθμκ ημῦ Χνζζημῦ, ηαὶ εδνῶκ ἀβνίςκ, ὁνιὰξ ὡξ παθζκώζαξ, ἀλίςξ 

ἐδμλάζεδξ, Μάια πμθύαεθε. 

 

Πάκηαξ ημὺξ πνμζηνέπμκηαξ εθααῶξ, ηῷ ζεπηῷ καῷ ζμο, 

ῥῦζαζ πάζδξ ἐπζαμοθῆξ, Μάια Ἀεθμθόνε, ηαὶ δίδμο ἡιῖκ ιάηαν, 

πανὰκ ηαὶ εθνμζύκδκ, ροπῆξ ηαὶ ζώιαημξ. 

 

Χαίνςκ ἐκ ηῇ πάνζηζ ημῦ Χνζζημῦ, πνὸξ πῦν ἠβςκίζς, ηαὶ 

πνὸξ ὕδςν Μάια ζηεῤῥῶξ, ηαὶ ηαηαπαθαίζαξ, ηῆξ πθάκδξ ηὴκ 

ἀπάηδκ, ηῆξ μνακίμο δόλδξ θαιπνῶξ ἠλίςζαζ. 

 

Νόζςκ ηαί ηζκδύκςκ ηαὶ ζοιθμνῶκ, δεζκῆξ ἀεοιίαξ, ηαὶ 

ηαηίαξ ημῦ δοζιεκμῦξ, ἡιᾶξ ἀκςηένμοξ, θύθαηηε Μάνηοξ Μάια, 

ημὺξ ιέβακ ζε πνμζηάηδκ, ἔπμκηαξ Ἅβζε. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηόθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

 



[24] 

 

 

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

Ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε….Γόμα.Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, …. 

Καί λῦλ.Τῆξ εζπθαβπκίαξ ηὴκ πύθδκ …. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Μάνηοξ, Ἀεθμθόνε ημῦ Χνζζημῦ, Μάια εζεαμύκηςκ 

πνμζηάηα, ηαὶ ηεῖπμξ ἄῤῥδηημκ, πάζδξ πενζζηάζεςξ ηαὶ ζοιθμνᾶξ 

παθεπῆξ, ηαὶ παεῶκ ἀπμθύηνςζαζ, ηαῖξ ζαῖξ ἱηεζίαζξ, ημὺξ πζζηῶξ 

πνμζηνέπμκηαξ, ηῇ ἀκηζθήρεζ ζμο· ἔπεζξ βὰν πμθθὴκ παῤῥδζίακ, 

ιάηαν πνὸξ Χνζζηὸκ δζὰ ημῦημ, δέπμο ηὰξ θςκᾶξ ἡιῶκ ἑηάζημηε. 

 

 

Δέζπμζκα πνόζδελαζ, …. 

 

Τὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο… 

  

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, 

ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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