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ΚΤΡΙΑΚΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΑ 

ΚΑΝΧΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΔΙ ΣΟΝ 

ΠΡΟΦΗΣΑΝΑΚΣΑ ΚΑΙ ΜΔΛῼΓΟΝ ΓΑΤΨΓ 
 

Πνίεκα Ἀξρηκ. Νηθνδήκνπ Γ. Ἀεξάθε Ἱεξνθήξπθνο 

 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ Θεόσ, 
ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 

 

Φαικὸο ξκβ´ (142) 

Κ ύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ, 

 

Καὶ εὐζὺο ηό· Θεὸο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ 

ἡκλ· εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο, ἐλ ὀλόκαηη 

Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

                  ῏Ηρνο δ´. ῾Ο ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Σ νῦ ζενπλεύζηνπ κειῳδνῦ ζείνπο ὕ κλνπο, ἐκκειεηῶληεο νἱ πηζηνὶ 

θαζ᾿ - ἑθάζηελ, ηὴλ ζενθόξνλ ἄλαθηνο Δαπῒδ βην- ηήλ, ἅπαληεο 

ἐπεπθεκήζσκελ, ἐλ πνιινο ἐγθσκίνηο, ράξηλ ἀξπόκελνη ἐθ ηῆο 

ηνύηνπ ζνθίαο· αὐηνῦ πξεζβείαο δέρνπ ᾿Ιεζνῦ, ὅπσο 

ῥπζζῶκελ, παζῶλ θαὶ θνιάζεσο. 

 

Γόμα. Σὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

 

Σ ῇ Θενηόθῳ ηαπεηλῶο ἐθβνῶκελ, νἱ ἀπεη ινύκελνη ἐρζξνῦ ηαο 

ἐλέδξαηο· ηῇ κε- - 

ηξηθῇ ζνπ ζθέπαζνλ ἀγάπῃ ἡκᾶο· δίσμνλ 

Θενραξίησηε, ἀληηδίθνπ ηὰο θάιαγγαο, παῦ- 

ζνλ ηὰο ὁξκὰο παζῶλ, θαὶ δαηκόλσλ καλίαλ· 

ζὺ γὰξ ὑπάξρεηο Δέζπνηλα ῾Αγλή, Μήηεξ θαὶ 

ζθέπε, θαὶ ζεία ἀληίιεςηο. 

 

Φαικὸο λ´ (50) 

᾿Δ ιέεζόλ κε ὁ Θεὸο θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο νπ … 
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Καὶ ἀρχόμεθα τοῦ Κανόνος, οὗ ἡ ἀκροστιχίς· 

«ΑΝΑΞ ΜΕΛῼΔΕ ΔΑΥΪΔ ΛΙΤΗΝ ΜΟΥ ΔΕΦΟΥ. ΝΙΚΟ(ΔΗΜΟΥ).» 

 

    Ὠͺ δὴ α´. ῏Ηρνο πι. δ´. ῾Ο Δἱξκόο. ῾Τγξὰλ δηνδεύζαο. 

Ἄ λαθηνο ηὸλ βίνλ ἐπηπνζῶλ, Δαπῒδ ἐμπ κλῆζαη, ηνῦ πξνθήηνπ θαὶ 

κειῳδνῦ, ράξηλ ηνῦ Θενῦ ἐπηθαινῦκαη, ἐκὴλ αὐγάζαη 

ςπρὴλ θαὶ δηάλνηαλ. 

 

Ν ηθήζαο ηὸλ γίγαληα Γνιηάζ, Δαπῒδ ηῇ ζθελδόλη, ἐθαλέξσζε ηνῦ 

Θενῦ, ηὴλ ρά- ξηλ θαὶ δύλακηλ θξαπγάδσλ· ηῷ Λπηξσηῇ 

θαὶ Θεῷ ἡκῶλ ᾄζσκελ. 

 

Ἀ γάπεο δνρεα ηῆο ζετθῆο, Δαπῒδ ηνὺο ηηκῶληαο, ηὴλ ζὴλ κλήκελ 

ηὴλ ἱεξάλ, ἀλάδεημνλ ῎Αλαμ ηαο ιηηαο ζνπ, ηνῦ ἐθλη- 

θᾶλ Γνιηὰζ ηὸλ ἀληίδηθνλ. 

 

                                          Θενηνθίνλ. 

Ξ ελίδεηο Παξζέλε Λόγνλ Θενῦ, ἐλ ηῇ ζῇ λεδύη, θαὶ δαλείδεηο ζάξθα 

Αὐηῷ· δηὸ ἐπαμίσο ὠλνκάζζεο, Μήηεξ Θενῦ θαὶ Παξ- 

ζέλνο παλάκσκνο. 

 

               Ὠͺδὴ γ´. ῾Ο Δἱξκόο. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Μ ειῳδεο ἐλ ςαιηῆξη, ηὴλ ᾿Ιζξαὴι ιύ ηξσζηλ, ηὴλ δὲ ηνῦ ανὺι 

ἀζπκίαλ, ζὺδηεζθέδαζαο· θαὶ ηὴλ ἡκῶλ ὦ Δαπΐδ, θαηα- 

πεζνῦζαλ θαξδίαλ, ζνο ςαικνο ἀλάζηε- 

ζνλ, θαὶ δηαθύιαμνλ. 

 

Ἐ παθνύεη ἀπαύζησο, ηῆο ζῆο εὐρῆο Κύξη νο, ζᾶηηνλ ἐληζρύσλ ζε 

῎Αλαμ, ἐλ ηνο - ἀγῶζί ζνπ· θαὶ ηὰο ἡκῶλ πξνζεπράο, ηαο 

ζαο ιηηαο ἐπαθνύζαη, ὁ ηῶλ ὅισλ Κύξηνο, θαὶ πνιπεύζπιαγρλνο. 

 

Λ πηξσηνῦ ἀλεδείρζεο, ζὺ ἀιεζῶο πξόγν λνο, θαὶ ηὴλ ἐλ ζαξθὶ 

παξνπζίαλ, Αὐηνῦ - πξνέθεζαο, ἐλ ηνο ςαικνο ζνπ θιεηλέ, δη᾿ 

ὧλ ζηεξίδεηο θαξδίαο, πάλησλ ηῶλ ηηκώλ- 

ησλ ζε, ὡο Πξνθεηάλαθηα. 
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                                          Θενηνθίνλ. 

ᾨ δὰο Μῆηεξ ζπλζέηεη, δνμνινγῶλ Κύ ξηνλ, θαὶ ζῆο παξζελίαο ηὸ 

θιένο, Δαπ- - ῒδ ὁ ἔλδνμνο, θαὶ κεγαιεα ῾Αγλή, ηῆο ζῆο 

θπήζεσο κέιπεη, δη᾿ ἧο ἐιπηξώζεκελ, Θεν- ραξίησηε. 

 

Δ ηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ πηζηνὺο πξε ζβείαηο ζνπ ῎Αλαμ, ὅηη 

πάληεο ἐθ πεηξα ζκῶλ θπθινύκεζα πάληνηε, ὡο ἔρσλ πξὸο 

Κύξηνλ παξξεζίαλ. 

 

 ηεξέσζνλ, ηνὺο ὀξζνδόμσο ηηκῶληάο ζε Θενηόθε, ἐλ ηῇ πίζηεη ηνῦ 

ζνῦ Τἱνῦ θαὶ βίνπ παιαίζκαζηλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παξξεζίαλ. 

 

                                Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. 

                               ῏Ηρνο β´. Σὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Ἑ ηνίκε Θεῷ, ἐιάιεηο ἡ θαξδία ζνπ, ζεό πηα Δαπΐδ, θαὶ ὕκλνηο 

ἐκεγάιπλαο, ηὴλ - Αὐηνῦ Θεόηεηα, ηῷ ιαῷ παξαγγέιισλ ἔλ- 

ζεε, ἐλ ςαικνο ηὸλ κόλνλ Θεόλ, ἐθ βαζέσλ 

ἀπαύζησο, ὑκλελ ζπλεηῶο. 

 

                 Ὠͺδὴ δ´. ῾Ο Δἱξκόο. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Δ ηαβήκαηα Κύξηε, ηὰ ἐκὰ θαηάξηηζαη ἐλ ηαο ηξίβνηο ζνπ, θαὶ Δαπῒδ 

ζεπηαο δεή- ζεζηλ, κή κε θαηαιίπῃο ἐλ ἀγῶζί κνπ. 

 

Ἐ μαλέηεηιε Κύξηνο, ηνο ἐλ ζθόηεη θῶο ηε ιαπγὲο Σξηζήιηνλ, 

θσηηζζεὶο Δαπῒδ δὲ - ἔςαιιελ, ἐιεήκσλ θαὶ νἰθηίξκσλ Κύξηνο. 

 

Δ αθξπξξόσο ἐθξαύγαδελ, ὁ Δαπῒδ πξὸο ζὲ θηιάλζξσπε Κύξηε· ζὺ 

ἐιέεζόλ κε 

῞Αγηε· θαὶ ἡκᾶο ἐιέεζνλ δεόκεζα. 

 

                                           Θενηνθίνλ. 
Ἀ γαιιίαζηλ ἔδσθαο, ηῷ κεηαλνήζαληη Δαπῒδ Κύξηε· ηαο ιηηαο 

῾Αγλῆο παξάζρνπ κνη, ηῷ πηθξάλαληί ε ἀπνιύηξσζηλ. 

 

 

                      

 



[244] 
 

                    Ὠͺδὴ ε´. ῾Ο Δἱξκόο. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὕ ςσζνλ ἡκῶλ, ηῆο ςπρῆο Υξηζηὲ ηὰ ὄκ καηα, ηνῦ ἀηελίδεηλ Δαπῒδ 

ηὰο ἀξεηάο, δη᾿ - ὧλ ἀλὴξ γέγνλε, θαηὰ ηὴλ θαξδίαλ νπ. 

 

Ἴ ζπλαο Δαπΐδ, ηνῦ πνηῆζαη ηὸ ὸλ πξόζηα γκα, θαὶ θαλεξῶζαη ηῷ 

ανὺι ηὴλ ἀξεηήλ, - ηῆο ἀθαθίαο, ὡο δνῦιόο ζνπ Πάηεξ γλήζηνο. 

 

Δ άθξπζη Δαπΐδ, θαηὰ λύθηα θιίλελ ἔ αὐηνῦ ζηξσκλὴλ δὲ ἔβξερελ 

ἐλ θιαπ ινπε, - ζκῷ· ιηηαο ζνῦ δνύινπ, Υξηζηὲ θαὶ ἡκᾶο 

ἐιέεζνλ. 

 

                                     Θενηνθίνλ. 
Λ ύρλνο ηῷ Δαπΐδ, ηὰ πξνζηάγκαηα ηνῦ Σόθνπ ζνπ, θαὶ θῶο ηαο 

ηξίβνηο αὐηνῦ Μῆηεξ ῾Αγλή, βνῶληη πηζηνο θπιάηηεηλ Υξη- 

ζηνῦ ζειήκαηα. 

 

                       Ὠͺδὴ ο´. ῾Ο Δἱξκόο. Σὴλ δέεζηλ. 

Ἱ θάλσζνλ ἱθεηεύσ Κύξηε, ηὴλ δεηλῶο κνπ πεπησθπαλ θαξδίαλ, 

ηνὺο ηνῦ Δαπΐδ, ζετ θνὺο ὕκλνπο ςάιιεηλ, θαὶ κειεηᾶλ ἐο ἀεὶ 

θαὶ εὐθξαίλεζζαη· θαὶ δάθξπζη θαὶ ζηελαγκνο, ἐθδεηελ ζνῦ ηὸ 

ἄκεηξνλ ἔιενο. 

 

Σ απείλσζηλ ὡο ζπζίαλ Κύξηε, θαὶ ζπληε ηξηκκέλνλ πλεῦκα 

δηδάζθεη, ὁ Φαικῳ- - δόο, θαὶ θαξδίαλ ἁγίαλ, θαὶ θαζαξάλ ζνη ηῷ 

Λόγῳ εὐάξεζηνλ· ἀμίσζνλ πάληαο πηζηνύο, ζπληξηβῆο κεηαλνίαο θαὶ 

ράξηηνο. 

 

Ἡ κάξηνκελ ηνῦ Θενῦ ἐλώπηνλ, ἠλνκή ζακελ ὡο ἄζσηνη πάληεο· ὡο 

ὁ Δαπΐδ, - δηὰ Νάζαλ ζπλῆθε, θαὶ ἐλ πνιιῇ ζπληξηβῇ 

ἀλεθώλεζελ· ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο· θαὶ ἡκᾶο ᾿Ιεζνῦ κνπ ἐιέεζνλ. 

 

                                  Θενηνθίνλ. 

Ν εάληδεο θαὶ κεηέξεο ῎Αρξαληε, ζὺλ Δαπῒδ ηῷ κειῳδῷ ζὲ 

ὑκλνῦζηλ, ὅηη ἐλ ζνί, ζπλ- ελώζεζαλ ὄλησο, ἡ παξζελία κεηξόηεο ηε 

ἄθζνξνο· ζνῦ δένκαη νὖλ ᾿Αγαζή, ἐθ θζνξᾶο ηῶλ ἠζῶλ πάληαο 

θύιαμνλ. 

 

 



[245] 
 

Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κνληάθηνλ. 

῏Ηρνο β´. Πξνζηαζία ηῶλ ρξηζηηαλῶλ. 

Ἀ γαιιίαζηλ ηνο εὐζεβέζηλ νὐξάληνλ, εὐ θξνζύλελ ηε πᾶζη πηζηνο 

παξαδείζηνλ, - ἐλζηαιάδεη ἡ ηῶλ ςαικῶλ κειέηε ηνῦ Δαπΐδ, 

θαηάλπμηλ θαὶ ζπληξηβήλ, ηνο κεηὰ πί- ζηεσο ζεξκῆο, ἐθηελῶο 

ἐθβνῶζί ζνη. Κύξηε ηαο πξεζβείαηο, ηνῦ Πξνθεηάλαθηνο  ζῶζνλ, 

ὡο παλνηθηίξκσλ ἀιεζῶο, ἐθ πηαηζκάησλ ηνὺο ὑκλνῦληάο ζε. 

 

Πξνθείκελνλ. 

Ὕςσζα ἐθιεθηὸλ ἐθ ηνῦ ιανῦ κνπ, εὗξνλ Δαπῒδ ηὸλ δνῦιόλ κνπ, ἐλ 

ἐιαίῳ ἁγίῳ κνπ ἔρξηζα αὐηόλ. ηίρνο. Δηὰ ηνῦην ἔρξηζέ ζε, ὁ Θεόο, 

ὁ Θεόο ζνπ, ἔιαηνλ ἀγαιιηάζεσο. 

Δὐαγγέιηνλ 

Ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (θβ´, 41-46). 

Γόμα. Σ αο ηνῦ ζνῦ Πξνθήηνπ, πξεζβείαηο, ᾿Ειεῆ κνλ, ἐμάιεηςνλ 

ηὰ πιήζε, ηῶλ ἐκῶλ ἐγ- - θιεκάησλ. 

 

Καὶ λῦλ. 
Σ αο ηῆο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο, ᾿Ειεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε, 

ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Πξνζόκνηνλ. 

ηίρνο. ᾿Ειεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο, θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο ζνπ θαὶ 

θαηὰ ηὸ πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἐμάιεηςνλ ηὸ ἀλόκεκά κνπ. 

 

                      ῏Ηρνο πι. β´. ῞Οιελ ἀπνζέκελνη. 
Φ άιισλ ἐθ λεόηεηνο, ηὰ ηνῦ Θενῦ κεγα ιεα, ὁ Δαπῒδ ὁ ἔλδνμνο, 

ηὸλ ιαὸλ ἐδίδα- - ζθε, ιόγνπο ράξηηνο· ηῷ Θεῷ ᾄζκαηα, ᾄζαηε 

ἐλζέσο, ἐθ θαξδίαο ἀγαπήζαηε, ςπρῆο ηὴλ ιύηξσζηλ, θαὶ 

δηθαησκάησλ ηὴλ θύιαμηλ, κεηάλνηαλ ηαπείλσζηλ, θαὶ ηὴλ ζπληξηβὴλ 

ηὴλ ζεόδεθηνλ· ηνύηνηο πηζηνὶ πᾶζηλ, ἐιένπο ἐπηηύρνηκελ Υξηζηνῦ, 

θαὶ παξαδείζνπ ηὴλ νἴθεζηλ, θαὶ Θενῦ ἀπόιαπζηλ. 

 

                   

 

               Ὠͺδὴ δ´. ῾Ο Δἱξκόο. Οἱ ἐθ ηῆο ᾿Ινπδαίαο. 
Μ εγαιύλσ ζε Λόγε, ηὸλ ηηκήζαληα ζείσο, ηὸλ βαζηιέα Δαπΐδ, ηὸλ 

ςάιινληα ἐλ- ζέσο, ηῷ ὀλόκαηί ζνπ, ἐλ ςαικνο θαὶ ἐλ ᾄζκαζηλ· ῾Ο 

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ Θεόο, εὐινγεηόο εἶ. 
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Ὁ Ναόο ζνπ Θεέ κνπ, ηὸλ Δαπῒδ θαηαλύζ ζεη, θαὶ ἐλ αὐηῷ κειῳδε, 

ἐλ ὕκλνηο - ζενπλεύζηνηο, δνμάδσλ ἐθ θαξδίαο, ηὴλ ζὴλ 

ζείαλ ἀγάπεζηλ· ῾Ο ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ Θεόο, εὐινγεηόο εἶ. 

 

 κλνῦκελ βαζηιέα, ηὸλ Δαπῒδ ὡο πξν θήηελ, θαὶ ςαικῳδὸλ 

ζαπκαζηόλ, θεξύμαληα Μεζζίαλ, ηὸλ Σόθνλ ηῆο Παξζέλνπ, πξὸο 

῝Ολ ἅπαληεο ςάιινκελ· ῾Ο ηῶλ Παηέ- ξσλ ἡκῶλ Θεόο, εὐινγεηόο εἶ. 

 

                                         Θενηνθίνλ. 
Δ εόκεζά ζνπ Κόξε, ζὸλ Τἱὸλ ἱθεηεύεηλ, ὑπὲξ ἁπάλησλ ἡκῶλ, 

θαζαίξεηλ ηὰο θαξδίαο, ὡο Δαπῒδ ηνῦ πξνθήηνπ, κεζ᾿ νὗ 

ἅπαληεο ςάιινκελ· ῾Ο ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ 

Θεόο, εὐινγεηόο εἶ. 

 

                           Ὠͺδὴ ε´. ῾Ο Δἱξκόο. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ἐ λ ηαπεηλώζεη, θαὶ ζπληξηβῇ ηῆο θαξδίαο, ἐθδεηε ηνῦ Θενῦ ηὴλ 

ζπγγλώκελ, ὁ Δαπῒδ ιππήζαο, Αὐηὸλ ἐλ ἁκαξηίαηο. 

 

Υ εηξὶ ηνῦ Νάζαλ, ηὴλ ἑαπηνῦ ἁκαξηίαλ, ἐπη γλνὺο ὁ Δαπῒδ ἱθεηεύεη· 

ὡο Θεὸο ἐιένπο, ἐιέεζνλ ζὸλ δνῦινλ. 

Ο ἰθηίξηζόλ κε, ὡο ἐιεήκσλ Δεζπόηεο, ἐμ ἐκῶλ ἀλαζηήζαο 

πηαηζκάησλ, ἵλα ζε δνμάδσ εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

                                      Θενηνθίνλ. 
 ςώζεο Κόξε, ὡο ηνῦ Θενῦ Λόγνπ Μήηεξ, θαὶ θαηέρεηο δεπηεξεα 

Σξηάδνο· ὅζελ ζε ὑκλνῦκελ εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

                         Ὠͺδὴ ζ´. ῾Ο Δἱξκόο. Κπξίσο Θενηόθνλ. 
Ν ηθήζαο ηνὺο ἐρζξνύο ζνπ, Δαπῒδ ἐλ Κπ ξίῳ, εὐραξηζηήξηνλ αἶλνλ, 

πξνζθέξεηο - Θεῷ· ἐμνκνιόγεζηο πξέπεη ζνη, Παληνδύλακε. 

 

Ἱ θάλσζνλ ηνὺο πίζηεη, ζὲ Δαπῒδ ηηκῶληαο, ηὰο ἀξεηάο ζνπ 

κηκεζζαη, ἐρζξνὺο ζπγρσ- ξελ, θαὶ ἀγαπᾶλ ἐθ θαξδίαο, πάληαο ηνὺο 

πηαίνληαο. 

 

Κ αηάθαξπνο ζὺ πέιεηο, ἀξεηῶλ ἐιαία, θαὶ πλεπκαηέκθνξνο ῎Αλαμ, 

ιακπξὸο κειῳδόο, θαὶ ηνῦ Τἱνῦ ηνῦ ἀλζξώπνπ, πξνπάησξ ἔλζενο. 
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                                         Θενηνθίνλ. 

Ὁ Λόγνο ἐλ γαζηξί ζνπ, ἐζθήλσζε Κόξε, ἐθ ηῶλ ἁγλῶλ ζνπ 

αἱκάησλ, ὦ Μῆηεξ Θενῦ, ἵλα ιπηξώζεηαη θόζκνλ, ὡο 

πνιπεύζπιαγρλνο. 

 

Σὸ ῎Αμηόλ ἐζηηλ... θαὶ ηὰ παξόληα Μεγαιπλάξηα. 

 

Υ αίξνηο πξνθεηάλαμ θαὶ κειῳδέ, Δαπῒδ ζενθόξε, ὁ πνηήζαο ζείνπο 

ςαικνύο, ὁ κέγαο πξνπάησξ, Υξηζηνῦ ηνῦ Θεαλζξώπνπ, 

θαὶ Κόξεο Θενηόθνπ, πξνθήηεο ἔλζενο. 

 

Ὦ πηζηνὶ ἀθνύζσκελ ηνῦ Δαπΐδ, ζείαο ἀιεζείαο, ἀιαιάμσκελ ηῷ 

Θεῷ, ἐλ ἀγαιιηάζεη θαὶ νἰθηηξκνο πελήησλ, θαὶ ζείᾳ 

ηαπεηλώζεη, θαὶ ζπληξηβῇ ςπρῆο. 

 

Θ εὸλ κεγαιύλεη ἐλ ηνο ςαικνο, θαὶ πάλησλ θηηζκάησλ, 

θαηαδείθλπζη πνη- εηήλ, Δαπῒδ ὁ πξνθήηεο, Μεζζίνπ ὁ πξν-πάησξ, 

θαὶ ηῶλ αὐηὸλ ηηκώλησλ, θύιαμ ἀθνίκεηνο. 

 

Δ εῦηε εὐθεκήζσκελ ηὸλ Δαπΐδ, ηῆο πί ζηεσο ζηῦινλ, ηῆο ἀγάπεο 

ηὸλ ζεζαπ-ξόλ, ηῆο δηθαηνζύλεο θαὶ ἀλεμηθαθίαο, θαὶ 

ηαπεηλνθξνζύλεο, ηέιεηνλ πξόηππνλ. 

 

Π αηέξσλ ἐληξύθεκα νἱ ςαικνί, θαὶ ἐλα ζθνπκέλσλ, ζενδώξεηνο 

θξπθησξόο, - ὁδεγὸο πνηκέλσλ, θῶο ηῶλ πνηκαηλνκέλσλ, 

θαὶ πάλησλ πηζηεπόλησλ, ηὸ ἀγαιιίακα. 

 

Ἱ θέηεπε Λόγνλ ζεε Δαπΐδ, ὑπὲξ ᾿Εθθιε ζίαο, θαὶ ηνῦ ῎Εζλνπο θαὶ 

ηνῦ ιανῦ, ἵλα ὀξζνδόμσο, πνιηηεπζῶκελ πάληεο, ἐλ ἔξγνηο 

ηε θαὶ ιόγνηο, θαὶ ἀγσλίζκαζηλ. 

 

Π ᾶζαη ηῶλ ᾿Αγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξό δξνκε Κπξίνπ, ᾿Απνζηόισλ 

ἡ δσδεθάο, νἱ ἅγηνη Πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζα- 

ηε πξεζβείαλ, εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Σξηζάγηνλ…. 
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᾿Απνιπηίθηνλ. 

῏ 

                         Ηρνο πι. α´. Σὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Ὁ Δαπῒδ ἐλ θηλλύξᾳ ανὺι ἀλέπαπζε, θαὶ ηῶλ πηζηῶλ ηὰο θαξδίαο 

ἐλ ζενπλεύ- ζηνηο ςαικνο, θαηεθαίδξπλε ιακπξῶο, θαὶ 

ἀλεπηέξσζελ· ὢλ δὲ πξνπάησξ ηνῦ Υξηζηνῦ, 

θαὶ Παξζέλνπ Μαξηάκ, ἑώξαθε ηὸλ Μεζ- ζίαλ· θαὶ λῦλ ςάιιεη ζὺλ 

᾿Αζσκάηνηο, ἐλ ηῇ ηὼλ θαὶ ζαββαηίδεη θαηδξῶο. 

                                    

                                          40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

                           ῏Ηρνο β´. ῞Οηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Φ άιιεη ὁ Δαπῒδ ὁ κειῳδόο, Θεὲ ὑπὲξ κέιη γιπθέα, ηὰ ιόγηά ζνπ 

ἐζηί, γλώξη- ζόλ κνη Κύξηε, ὁδὸλ πνξείαο κνπ, θαὶ θπιάμσ ηὸλ 

Νόκνλ ζνπ, ἐλ πίζηεη θαὶ θόβῳ· ζύγ- γλσζί κνη Κύξηε, ζὲ 

παξεπίθξαλα, πᾶζηλ ἐλ θαθνο δηαηξίβσλ· ἥκαξηνλ βνῶ ζνη Υξηζηέ 

κνπ, ἐλ ηῇ εὐζπιαγρλίᾳ ζνπ ἐιέεζνλ. 

 

Δ έζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύ ισλ ζνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πά-ζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Σ ὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ ζνπ. 

 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ Θεόσ, 
ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 

 

 

ΣΕΛΟ ΚΑΙ Σῼ ΤΙῼ ΣΟΤ ΔΑΤΨΔ ΘΕΑΝΘΡΧΠῼ ΥΡΙΣῼ 

ΔΟΞΑ 

 


