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5 Γεθεκβξίνπ Παξάθιεζε Αγίνπ Σάββα 

Εινγεηόο ὁ Θεόο ἠκῶλ πάληνηε, λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο 

ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Φαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ…. 

 

Θεόο Κύξηνο(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

Εἴηα ηά παξόληα Σξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Ἁγηαζζεῖο ἀπό παηδόο ζενθόξε, ἁγηαζκόλ θαί θσηηζκόλ θαί εἰξήλελ, 

θαί ὀθιεκάησλ αἴηεζαη ζπγρώξεζηλ, λόζσλ ἀπνιύηξσζηλ, θαί 

εἰξήλελ ἐλ βίσ πηζηῶο πξνζηξέρνπζη ηή ἁγία ζνπ ζθέπε. άββα 

Παηέξσλ ζεία θνξσλίο, θαί ηήλ ζεξκήλ ζνπ, αἰηνύζηλ ἀληίιεςη. 

Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε…. 

 

Φαικόο λ΄ (50) ιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο… 

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

Ρεκάησλ ςπρῆο κνπ ηῆο ηαπεηλῆο, εἰζάθνπζνλ άββα, θαί παξαζρνλ 

κνί θσηηνκόλ, θαί ξώκελ θαηά ηνῦ πνιεκίνπ, ὡο ἀληηιήπησξ κνπ 

Πάηεξ θαί ἔθνξνο. 

Ὑθέξπσλ δνιίσο ὁ δπζκελήο, πξνζβάιιεη κέ Πάηεξ, θαζ' ἑθάζηελ 

δί’ ἡδνλέο, ἀιιά ηνύηνπ ζπληξηςνλ ηό ζξάζνο θαί ηήλ δσήλ κνπ 

βειηίσζνλ Ὅζηε. 

ηνιήλ ἀκαπξώζαο ηήλ ἱεξάλ, Θενῦ ἐκαθξύλζελ, δηά πιῆζνο 

ἁκαξηηῶλ, ἀιιά ν γελνῦ κνί ὁδεγία, πξόο ηόλ Υξηζηόλ θαί 

νἰθείσζηο Ὅζηε. 
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Θενηνθίνλ 

Ἁγλή Παξζέλε Μῆηεξ Θενῦ, ηή ζῆ εζπιαγρλία, ηήλ ςπρήλ κνπ ηήλ 

ἐλαγῆ, ἁγίαζνλ ἔξγνηο ἐλαξέηνηο, θαί ζεζσζκέλνλ Θεῶ κέ 

πξνζάγαγε. 

Ὠδή γ΄.  Οξαλίαο ἁςίδνο 

Ἱιαζκόλ θαί εἰξήλελ, θαί ηῶλ παζῶλ ἴαζηλ, θαί ἐπεξεηῶλ 

πνιπηξόπσλ, ηήλ ἀπνιύηξσζηλ, θαί εἰξελαίαλ δσήλ, ἠκίλ ἀπαύζησο 

ἑμαίηεη. ηνῖο ζέ καθαξίδνπζη, άββα καθάξηε. 

Μεηαλνίαο πξόο ηξῖβνλ, θαί πξόο δσήλ θξείηηνλα, ὡο ηῆο πνιηηείαο 

ηῆο ζείαο, ἔλζενλ ὄξγαλνλ, ἠκᾶο ὁδήγεζνλ, ὡο ἄλ ηή ζή ἀληηιήςεη, 

ηνύο θαξπνύο ηνῦ Πλεύκαηνο, θαξπνθνξήζσκελ. 

Εκελῆ ἀξσγόλ ὀε, θαί βνεζόλ ἕηνηκνλ, άββα Θενθόξε 

πινπηνῦληεο, δηαζσδόκεζα, πάζεο ζηελώζεσο, θαί πεηξαζκῶλ 

ἀδνθήησλ, Πάηεξ ηή πξεζβεία ζνπ, Υξηζηνλ δνμάδνληαο. 

Θενηνθίνλ 

πληξηβεῖο ηαῖο ἀκέηξνηο. θαί πνλεξαῖο πξάμεζη. λῦλ ηήλ παξά ζνπ 

ζεξαπείαλ, αἰηνῦκαη Ἄρξαληε, ἤλ κνί πξπηάλεπζνλ, θαί πξόο ὁδόλ 

ζσηεξίαο ἴζπλνλ κέ δένκαη ὡο Ὑπεξάγαζνο. 

Δηαζσζνλ Ἠγηαζκέλε Θενιεπηε Πάηεξ άββα, ἐθ θηλδύλσλ θαί 

ἀλαγθῶλ θαί θαθώζεσλ, ηνύο ηή ζεπηή ζνπ πξεζβεία 

πξνζπεθεπγόηαο. 

πηβιεςνλ ἐλ εκελεία Παλύκλεηε Θενηόθε., ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 

 

Ἦρνο β΄. Τά ἄλσ δεηῶλ 

Ἁγίαλ δσήλ, ἀλύζαο ἐθ λεόηεηνο, παζῶλ ἐλαγώλ, θαί ρακεξπῶλ 

πξνιήςεσλ, άββα ζενκαθάξηζηε, θαί ἁπάζεο θαπιόηεηνο 

ιύηξσζαη, ηνύο ηήλ ζήλ ἑμαηηνύληαο ἀξσγήλ, βξαβεύσλ ἠκίλ Πάηεξ 

ηά θξείηηνλα. 
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Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε 

Σῶλ παζῶλ κνπ ηά θύκαηα, πξάϋλνλ πακκάθαξ, ηή πξνζηαζία ζνπ, 

θαί πξόο ὅξκνλ κέ θπβέξλεζνλ, ζείσλ ἐληαικάησλ άββα Ὅζηε. 

δπλῶλ κέ ἁπάιιαμνλ, ηῶλ θαηά ςπρήλ θαί ζῶκα ἀνίδηκε. θαί ηόλ 

λνῦλ κνπ πξόο ἐγξήγνξζηλ ζείσλ ζειεκάησλ Πάηεξ ἔγεηξνλ. 

Ννζεκάησλ ηήλ ἴαζηλ, θαί πιεκκειεκάησλ Πάηεξ ζπγρώξεζηλ, θαί 

εἰξήλελ θαί ὁκόλνηαλ, αἴηεη δσξεζῆλαη ηνῖο αἰλνύζη ζέ. 

                                        Θενηνθίνλ 
Ὡο Θεόλ ζσκαηώζαζα, πέξ λνῦλ θαί ιόγνλ Θενραξίησηε, ηά ηνῦ 

ζώκαηόο κνπ λέθξσζνλ, πάζε ηά ὀιέζξηα θαί ζῶζνλ κέ. 

Ὠδή ἐ΄.  Φώηηζνλ ἠκᾶο 

Νέθξσζνλ ἠκῶλ, δσεθόξνηο ἰθεζίαηο ζνπ ηάο θηλήζεηο ηῆο ζαξθόο 

θαί πξόο δσήλ ηήλ ἀγήξσ, Πάηεξ άββα, ἠκᾶο ἴζπλνλ. 

Ὄκβξεζνλ ἠκίλ, ἰακάησλ Πάηεξ λάκαηα, ἀζζελείαηο θιεγνκέλνηο 

ραιεπαῖο, θαί θσηί ηῶλ ἀξεηῶλ ἠκᾶο θαηαύγαζνλ. 

ώκαηνο δεηλαῖο, ἀξξσζηίαηο ἐηαδόκελνο ηή πξεζβεία ζνπ 

πξνζηξέρσ ἐθ ςπρῆο, ἴαζαη κέ, Πάηεξ άββα, θαί ζσζήζνκαη. 

Θενηνθίνλ 

Ἴλα ηήλ πνιιήλ, κεγαιύλσ ζνπ ρξεζηόηεηα, ζθεῦνο εὔρξεζηνλ κέ 

πνίεζνλ Υξηζηνῦ, ηήλ ςπρήλ κνπ, Θενηόθε, θαζαγλίδνπζα. 

Ὠδή ο΄.  Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ 

θέλσζε θαη' ἐκνῦ ὁ δόιηνο, ηήλ θαξέηξαλ ηῆο αηνῦ θαθνπξγίαο 

θαί ηξαπκαηίζαο δεηλῶο ηήλ ςπρήλ κνπ, πξόο ἀπνγλώζεσο βόζξνλ 

θαζέιθεη κέ, ἀιιά ζύ πξνθζαζνλ ζνθέ, θαί ηῆο ηνύηνπ θαθίαο κέ 

ιύηξσζαη. 

πλέρνκαη ἡδνλῶλ ηῷ θιύδσλη, θαί πνιιῶλ ἁκαξηηῶλ ηή ζπέιιε 

ἀιιά ηή ζῆ θαηαθεύγσ γαιήλε, θαί ἐθ βαζέσλ ςπρῆο ἀλαθξάδσ ζνί 

εἰξήλεπζόλ κνπ ηήλ δσήλ, θαί Υξηζηῷ κέ θαηαιιαμνλ Ὅζηε. 
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Ἀθύκαληνλ ἀιεζῶο θαί ἄθιπζηνλ. ηήλ πξεζβείαλ ζνπ πινπηνῦληεο 

ιηκέλα, νἱ ἐλ ζαιαζζή πηθξά ηή ηνῦ βίνπ, πεξηζηαηνύκελνη άββα 

ἑθάζηνηε, ἀληηπλνηῶλ ηῶλ ραιεπῶλ, ἐθιπηξνῦληαη Υξηζηόλ 

κεγαιύλνληεο. 

Θενηνθίνλ 

Βνήζεηα θαη' ἐρζξῶλ θαί ζύκκαρνο, θαί γιπθεία πξνζηαζία θαί 

ζθέπε. Θενραξίησηε ἔζν Παξζέλε, ηνῖο ἀδηζηάθησ ςπρή πξνζηνύζη 

ζνί, ηήλ ηνύησλ ζξαύνπζα ἰζρύλ, θαί ἠκᾶο ἀζθαιῶο πεξηέπνπζα. 

Δηαζσζνλ Ἠγηαζκέλε Θενιεπηε, Πάηεξ άββα, ἐθ θίλδπλσλ θαί 

ἀλαγθῶλ θαί θαθώζεσλ, ηνύο ηή ζεπηή ζνπ πξεζβεία 

πξνζπεθεπγόηαο. 

Ἄρξαληε ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκήλεπησο ἐπ' ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα Μεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ 

Πξνζηαηεύεηλ ἠκῶλ θαί ιπηξνῦζζαη ἑθάζηνηε, δπζρεξείαο ἁπάζεο 

θαί ἐλαληηόηεηνο, κή ἐιιείπεο ὡο ἀιεζῶο νἴα ζπκπαζήο ἐλ 

πεπνηζήζεη γάξ ζηεξξά, θαηαθεύγνκελ πηζηῶο, ηή πξεζβεία ζνπ 

θξάδνληεο.Πξνθζαζνλ Πάηεξ άββα, θαί ζθέδαζνλ ηήλ καλίαλ, ηήλ 

θαζ' ἠκῶλ ηνῦ πνλεξνῦ. ἴλα πόζσ ζέ γεξαίξσκελ. 

Πξνθείκελνλ. Ἦρνο δ΄.Σίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ ὁ ζάλαηνο ηνῦ 

ζίνπ αηνῦ. ηίρνο: Μαθάξηνο ἀλήξ ὁ θνβνύκελνο ηόλ Κύξηνλ. 

Εαγγέιηνλ. 

θ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (ἴα΄. 27-30). 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο. Πάληα κνί παξεδόζε πό ηνῦ 

Παηξόο κνπ θαί νδείο ἐπηγηλώζθεη ηόλ Τἱόλ, εἰ κή ὁ Παηήξ νδέ 

ηόλ Παηέξα ηίο ἐπηγηλώζθεη, εἰκή ὁ Τἱόο, θαί ὤ ἐάλ βνύιεηαη ὁ Τἱόο 

ἀπνθαιύςαη. Δεῦηε πξόο κέ πάληεο νἱ θνπηῶληεο θαί πεθνξηηζκέλνη, 

θαγῶ ἀλαπαύζσ κᾶο. Ἄξαηε ηόλ δπγόλ κνπ ἐθ' κᾶο, θαί κάζεηε 

ἀπ' ἐκνῦ, ὅηη πξάνο εἰκη, θαί ηαπεηλόο ηή θαξδία, θαί εξήζεηε 

ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο κῶλ.  γάξ δπγόο κνπ ρξεζηόο, θαί ηό 

θνξηίνλ κνπ ἐιαθξόλ ἐζηίλ. 
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Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σαῖο ηνύ ζνπ ζίνπ πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

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

Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

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 

Υάξηηνο ηνῦ Πλεύκαηνο, ηή ἰζαγγέισ δσή ζνπ, πιήξεο 

ἐρξεκάηηζαο, θαί δαηκόλσλ ἤιαζαο ηά ζπζηήκαηα ὧλ θάκε 

ιύηξσζαη, ηῶλ ηεθηαηλνκέλσλ, ζεξκνηαηε ἀληηιήςεη ζνπ, άββα 

καθάξηε, πξόζπκνλ ἀεί ἐξγαδόκελνο, πξόο ἀξεηῶλ ἐπίδνζηλ, ηήλ 

ἐθιειπκέλελ θαξδίαλ κνπ. ἄθεζηλ πηαηζκάησλ. θαί πάλησλ ηῶλ ἐλ 

βίσ ιππεξῶλ, ἀπαιιαγήλ κνί δσξνύκελνο ζείαηο κεζηηείαηο ζνπ. 

Ὠδή δ΄.  Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Βνεζόο ἐλ ἀλαγθαηο, θαί ζεξκόο ἀληηιήπησξ ἐλ πεξηζηάζεζηλ ἐλ 

πόλνηο ζεξαπεία, ἐλ ιύπαηο ζπκεδία, θαί κεζίηεο πξόο Κύξηνλ, γελνύ 

ἠκίλ ἀιεζῶο, Ἠγηαζκέλε άββα. 

Ἀιγεηλῶλ ζπκπησκάησλ, θαί δεηλῶλ ζπληξηκκάησλ ἠκᾶο 

ἐθιύηξσζαη, θηλδύλσλ πνιπηξόπσλ θαί πάζεο δπζπξαγίαο, ηνύο 

ζεξκῶο θαηαθεύγνληαο ηή πξνζηαζία ηή ζή Ἠγηαζκέλε άββα. 

Γλνύο ηό ζέιεκα Πάηεξ, ηνῦ σηῆξνο νδόισο ηνῦην ἐηέιεζα δηό 

κέ ηῆο κειινύζεο, δηθαίαο θαηαδίθεο, ηή ζεξκή ἱθεζία ζνπ, 

ἐθιύηξσζαη δπζσπῶ, Ἠγηαζκέλε άββα. 

Θενηνθίνλ 

ληαικάησλ ἁγίσλ, θαί ζεπηῶλ πξνζηαγκάησλ πιεξσηήλ δεῖμνλ κέ, 

ἐγείξνπνα ηόλ λνῦλ κνπ,. δεηλῆο ἐθ ξαζπκίαο πξόο ζπνπδήλ 

ἐγξεγόξζεσο, ἴλα δσῆο ἀιεζνῦο, Παξζέλε ἐπηηύρσ. 
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Ὠδή ἡ΄.  Τόλ Βαζηιέα 

Ρώκελ παξαζρνπ, ηή ἀζζελνύζε ςπρή κνπ, θαί ἰθάλσζνλ ηόλ λνῦλ 

κνπ Θενθόξε, ἴλα εαξέζησο δνπιεύζσ ηῷ Κπξίσ. 

Ἀπό παληνίσλ, ἐπηθνξῶλ ὀιεζξίσλ, θαί ζηελώζεσλ θαί πεηξαζκῶλ 

θαί λόζσλ, ἀβιαβεῖο ζπληεξεῖ, ἠκᾶο άββα Θενθξνλ. 

σκαηηθῶλ ζέ, θαί ςπρηθῶλ παζεκάησλ, ὁ Φηιάλζξσπνο 

ζεξαπεπηήλ δεηθλύεη ὅζελ ἠκᾶο Πάηεξ, ζεξάπεπζνλ θαη' ἄκθσ. 

Θενηνθίνλ 

Ἰιέσζαη κέ. ηόλ ζόλ Τἱόλ, Θενηόθε. Ὄλ ἐιύπεζα ἀκέηξνηο 

ἁκαξηίαηο, θαί ηῆο κεηαλνίαο, θσηί θαηαύγαζνλ κέ.  

Ὠδή ζ΄.Κπξίσο Θενηόθνλ 

Μή παύζε ἐπνπηεύσλ, άββα Θενθόξε ηνύο ἀθιηλῶο ἀπνξώληαο ηή 

ζθέπε ζνπ, ὡο ἄλ ἠζύρηνλ βίνλ Πάηεξ δηαγσκελ. 

Οξάλσζνλ ηόλ λνῦλ κνπ, νξαλίσ πόζνη, θαί ηῶλ γεΐλσλ ηῆο 

ζρέζεσο ξύζαη κέ, θαί ηῷ Υξηζηῷ κέ νἰθείσζαη. άββα Ὅζηε. 

Ὑδάησλ ἀπσιείαο, ἐιθπζόλ κέ, Πάηεξ, θαί πξόο δσῆο κέ ηό ὕδσξ 

ὁδήγεννλ, θαί ζεζσζκέλνλ κέ άββα, Υξηζηῷ πξνζάγαγε. 

Θενηνθίνλ 

Ὑπέξηεξνλ ηόλ λνῦλ κνπ, ἐλλνηῶλ γεΐλσλ, ηή ζῆ ιακπξόηεηη δεῖμνλ 

Παλάρξαληε θαί ἀλαπηέξσζνλ ηνῦηνλ πξόο θῶο ηό ἄδπηνλ.  

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζέ ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἠκῶλ. Σήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβίκ θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

εξαθίκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ ηήλ ὄλησο 

Θενηόθνλ ζέ κεγαιύλνκελ. 

Ἔξσηη ηῷ ζείσ ἀπό παηδόο, Πάηεξ ηεηξσκέλνο, ἠθνινύζεζαο ηῷ 

Υξηζηῷ, βίσ ἰζαγγέισ θαί ἀξεηῶλ ηή θηήζεη, δί’ ὧλ ὡο θῶο ἐλ 

θόζκσ, άββα ἐμέιακςαο. 
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Υαίξνηο ηῶλ ζίσλ θιένο ιακπξόλ, ραίξνηο Μνλαδόλησλ, ὁ 

ἀιείπηεο θαί ὁδεγόο, ραίξνηο νξαλίνπ δσῆο ὁ πνθήηεο. Ἠγηαζκέλε 

άββα, Παηέξσλ θαύρεκα. 

Σύπνο θαιῶλ ἔξγσλ ἀλαδεηρζεῖο πξάμεη ηέ θαί ιόγσ, πξόο ἀγώλαο 

ζενεηδεῖο, ἀζθαιῶο ἰζύλεηο, ἀγέιαο Μνλαδόλησλ, Ἠγηαζκέλε 

άββα, κεζ' ὧλ ηηκῶκελ ζέ. 

Πξάμεζηλ ἐκπξέπσλ, ἀνθεηηθαῖο ιύρλνο ἀλεδείρζεο, δηαθξίζεσο 

θαεηλόο, πξόο γάξ ζεσξίαο, ἐιιάκςεηο ἀλπςώζεο, θαί δσξεῶλ 

ἐπιήζζεο, ηῶλ πέξ ἔλλνηαλ. 

Πλεύκαηνο δνρεῖνλ ἀλαθαλεῖο, πλεύκαηα δηώθεηο, θη ἀθάζαξηα 

ἰζρπξῶο, ὧλ ηῆο θαθνπξγίαο, ἠκᾶο ιύηξσζαη Πάηεξ, θαί ὀθιεκάησλ 

αἴηεη, ἠκίλ ζπγρώξεζηλ. 

Σῆο δσῆο ηνῦ μύινπ θαηαηξπθῶλ, ἐθ ζαλαηεθόξνη, παζεκάησλ θαί 

πξνζβνιῶλ, ηνῦ ἀληηθεηκέλνπ θαί πάζεο ἄιιεο βιάβεο, ἄηξσηνπο 

ἠκᾶο ηήξεη, άββα Παηήξ ἠκῶλ. 

θῆλόο ζνπ ηό ἅγηνλ θαί ζεπηόλ, ζενθόξε άββα, πεξηέπνληεο 

ειαβῶο, ηεζεζαπξηζκέλνλ, ἐλ Λαύξα θεξσλύκσ, πξνζηξέρνληεο ἐλ 

πάζσ, θαηαζπαδόκεζα. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

 

Σό Σξηζάγηνλ…. 

Απνιπηίθηνλ. 

Ἦρνο πι. δ΄ 

Σαῖο ηῶλ δαθξύσλ ζνπ ξναῖο ηῆο ἐξήκνπ ηό ἄγνλνλ ἐγεώξγεζαο, θαί 

ηνῖο ἐθ βάζνπο ζηελαγκνῖο, εἰο ἑθαηόλ ηνύο πόλνπο ἐθαξπνθόξεζαο, 

θαί γέγνλαο θσζηήξ ηή Οἰθνπκέλε, ιάκπσλ ηνῖο ζαύκαζη, άββα 

Παηήξ ἠκῶλ Ὅζηε πξέζβεπε Υξηζηῷ ηῷ Θεῶ ζσζῆλαη ηάο ςπρᾶο 

ἠκῶλ. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 



[40] 

 

Ἦρνο β΄ Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζέ λεθξόλ 

Μέγαο ἐλ ζίνηο πεθελῶο, ηή ζπληνλσηάηε ἀζθήζεη, ηῆο πνιηηείαο 

ζνπ, άββα Θενδόμαζηε, κεγίζηεο ράξηηνο, ἀλαδέδεημαη ὄξγαλνλ 

ἐληεῦζελ κεγάισλ, θηλδύλσλ θαί ζιίςεσλ, ιπηξνῦζαη πάληνηε, 

πάληαο ηνύο πηζηῶο πξνζηόληαο, ηή ζπκπαζεζηάηε ζνπ ζθέπε, θαί 

εἰιηθξηλῶο ζέ καθαξίδνληαο. 

Δέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαί ιύηξσζαη 

ἠκᾶο, ἀπό πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

Σήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμνλ 

κέ πό ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


