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o 26δκ Φεανμοάνζμο Παναηθδηζηόξ Κακώκ εζξ ηδκ 

Αβίακ Έκδμλμκ Ιζαπόζημθμκ ηαζ Μεβαθμιάνηονα 

Φςηεζκήκ ηδκ αιανείηζδαΠμίδια Γεναζίιμο Μμκάπμο 

Μζηναβζακκακίημο 

 

Δΰθμβήζακημξ ημῦ ίενέςξ άνπόιεεα άκαβζκώζημκηεξ ημκ ΡΜΒ’ 

(142) Ψαθιόκ. 

Κχξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

Θεφο Κχξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρφκελνο ἐλ 

ὀλφκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

                 Ἤπμξ  δ ‘ .Ό ύρςεείξ έκ ηῶ ηαονῶ. 
Ώο Ἀπνζηφισλ θεθηεκέλε ηήλ ράξηλ, Μεγαινκάξηπο Φσηεηλή 

Άζιεθφξε, δηά παληφο χπέξ ήκῶλ Ιθέηεπε, πάζεο ήκᾶο ξχεζζαη, 

ζπκθνξάο θαί άλάγθεο, θαί παληνίσλ ζιίςεσλ, θαί δεηλῶλ 

λνζεκάησλ, θαί ηῶλ πηαηζκάησλ ἄθεζηλ ιαβεῖλ, ηνχο πξνζηφληαο, 

ζεξκῶο ηῆ πξεζβεία ζνπ. 

                    Γόλα. Σό αοηό. Καὶ κῦκ. Θεμημηίμκ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηφθε, ηὰο δπλαζηείαο νπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη· εἰκὴ γὰξ ὺ πξνΐζηαζν πξεζβεχνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥχζαην, 

ἐθ ηνζνχησλ θηλδχλσλ; Σίο δὲ δηεθχιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηῶκελ Γέζπνηλα ἐθ νῦ· νὺο γὰξ δνχινπο ζψδεη ἀεὶ ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαθιόξ. 

ιέεζφλ κε, ὁ Θεφο, θαηά ηφ κέγα ἔιεφο νπ …. 

Ὁ Κακώκ, μὑ ἡ ἀηνμζηζπὶξ 

«Φςηεζκή δέλαζ διώκ ηόκ ύικμκ. Γεναζίιμο». 

                   ᾨδῇ α ‘.Ἤπμξ πθ. δ ‘. Ύβνάκ δζμδεύζαξ. 

Φσηί ηῶλ ἄγησλ ζνπ πξεζβεηῶλ, παζῶλ κνπ ηφ ζθφηνο, δηαζθέδαζνλ 

Φσηεηλή, θαί αἴηεη ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ, ηνῖο πξνζηνῦζη πηζηῶο 

ηῆ, ζῆ ράξηηη. 
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Ώο Ἔρνπζα Μάξηπο πξφο ηφλ Υξηζηφλ, πνιιήλ παξξεζίαλ, 

Ίζαπφζηνιε Φσηεηλή, άπαχζησο δπζψπεη έθιπηξνῦζζαη, πνιπεηδῶλ 

ήκᾶο πφλσλ θαί ζιίςεσλ. 

Σφ ῦδσξ ὠο ἤληιεζαο ηήο δσήο, πεγήο έμ ἄθζνλνπ, Ίζαπφζηνιε 

Φσηεηλή, ηήλ δξφζνλ ηῆο ζείαο εχθξνζχλεο, ήκῖλ ἐπφκβξεζνλ 

Μάξηπο δεφκεζα. 

                                        Θεμημηίμκ. 

ηέρζε αηκάησλ ζνπ έμ άγλῶλ, φ πάλησλ Γεζπφηεο, δεζπνηείαο ηνῦ 

πνλεξνῦ, ξπφκελνο θφζκνλ Θενηφθε• δηφ ὐκλνῦκελ ηφλ ἄθξαζηνλ 

ηφθνλ ζνπ. 

                              ᾨδῇ β’. Ούνακίαξ άρῖδμξ. 

Ιζρχλ άκαρνλ Μάξηπο, παξά Υξίζηνπ ετιεθαο, ηνχησ Φσηεηλή 

πξνζειζνυζα, ςπρήο ζεξκφηεηη• ὄζελ ἐλίζρπζνλ, ηήλ ἀζζελνῦζαλ 

ςπρήλ κνπ, ηνῦ παηεῖλ ηήλ δχλακηλ, ηνῦ παλαιάζηνξνο. 

Ννζεκάησλ πνηθίισλ, θαί πεηξαζκῶλ ιχηξσζαη, ηνχο έλ ηῶ ἀγίσ 

λαῶ ζνπ πηζηῶο πξνζηξέρνληαο, εηξήλελ λέκνπζα, θαί εὐπξαγίαλ έλ 

βίσ, Φσηεηλή παλεχθεκε, ἠκῖλ δεφκεζα. 

Ἠ ζεπηή ζνπ πξεζβεία, ηείρνο ἠκῖλ γέλνηην, ηάο ηνῦ δπζκελνῦο θαζ’ 

ἐθάζηελ, ὀξκάο ἀπείξγνπζα• ζε γάξ πξνζθχγηνλ, έλ πνιπηξφπνηο 

ἀλάγθαηο, Φσηεηλή θεθηήκεζα, νί πξνζηφληεο ζνη. 

                                       Θεμημηίμκ. 

Γεμακελή ἀθιέθησο, έλ ζή γαζηξί Ἄρξαληε, πῦξ ηφ ηήο Θεφηεηνο 

Κφξε, θιέμνλ ηήλ ἄθαλζαλ, παζῶλ ζιίβφλησλ κε, ππξί ηῆο ζῆο 

πξνκήζεηαο, ἴλα κεγαιχλσ ζε, ψο πξνζηαζίαλ κνπ. 

Γηάζσζνλ πάζεο ἀλάγθεο Φσηψλπκε Ἀζιεθφξε, ηνχο έλ πίζηεη ηῆ 

ζῆ πξεζβεία πξνζηξέρνληαο, ηήλ ηῶλ πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ 

αἰηνπκέλε. 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ, Παλχκλεηε Θενηφθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζψκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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                                Αἴηδζζξ ηαὶ ηὸ Κάεζζια. 

                            Ἦπμξ α´. Πνεζαεία εενιή. 

Πεγή ηῆο δσήο πξνζήιζεο έλ ηῶ θξέαηη, ζεκλή Φσηεηλή, θαί 

θσηηζκνῦ πεπιήξσζαη, δη’ νπ παζῶλ ζθνηφκαηλαλ, θαί δεηλῶλ 

λνζεκάησλ ἐπήξεηαλ, ἀπνδηψθεηο ἀεί άθ’ ἠκῶλ, ηῶλ πίζηεη θαί πφζσ 

πξνζηφλησλ ζνη. 

                          ᾨδῇ δ ‘. Δίζαηήημα Κύνζε. 

θ πεγήο θσηνδφηηδνο, θαηαιακπνκέλε Φσηεηλή πάλζεκλε, 

ζθνηαζκνῦ παζῶλ ἀπάιιαμνλ, ηνχο εἰιηθξηλῶο ζε καθαξίδνληαο. 

Ξελνηξφπσο ἠγψληζαη, θαί μέλσλ ραξίησλ ηπρνῦζα ἔλδνμε, 

πξνζηαζία ἠκῖλ δέδνμαη, θαί ζεξκή βνήζεηα ἐλ ζιίςεζη. 

 

Ἀλψηεξνπο δηάζσδε, πάζεο δπζρεξείαο θαί 

πεξηζηάζεσο,Ίζαπφζηνιε παλεχθεκε, ηνχο ηῆ ἀξσγή ζνπ πίζηεη 

ζπεχδνληαο. 

                                         Θεμημηίμκ. 

Ιαζαί κνπ ηά ηξαχκαηα, ηῆο ςπρήο Παξζέλε θαί ηά ηνῦ ζψκαηνο, θαί 

ηφλ λνῦλ κνπ ζᾶηηνλ ιχηξσζαη, πάζεο ἐπεξείαο ηνῦ ἀιάζηνξνο. 

                           ᾨδῇ. ε ‘. Φώηζζμκ ἠιᾶξ. 

Ἤλεγθαο ζηεξξῶο, αἰθηζκνχο Υξηζηφλ θεξχηηνπζα• δηφ ξῦζαη ηῶλ 

βειῶλ ηνῦ πνλεξνῦ, Φσηεηλή ηνχο ηήλ ζήλ ἄζιεζηλ γεξαίξνληαο. 

Μψισπαο ςπρῶλ, θαί ζσκάησλ λφζνπο ἴαζαη, ηῶλ πηζηῶο ζνη 

πξνζηφλησλ Φσηεηλή, ψο κεγίζηελ πξφο Υξηζηνῦ ράξηλ πινπηήζαζα. 

Ὠο παξά Υξηζηνῦ, δεμακελή ὔδσξ ἄθζαξηνλ, ηάο θισγψδεηο ηῶλ 

παζῶλ ἐπαγσγάο, ηῆο ςπρῆο κνπ’Ιζαπφζηνιε θαηάζβεζνλ. 

                                      Θεμημηίμκ. 

Νέθξσζνλ Αγλή, ηήο ζαξθφο κνπ ηά θξνλήκαηα, ή ηεθνῦζα ηήλ 

δσήλ ηήλ ἀιεζῆ, θαί θαηαχγαζνλ ηφλ λνῦλ κνπ ηῆ ζῆ ράξηηη. 

                             ᾨδῇ ζη ‘. Σήκ δέδζζκ. 
Σήλ ράξηλ, παξά Υξηζηνῦ δεδεγκέλε, Ἀπνζηφισλ δηαλχεηο ηφλ 

δξφκνλ• δηφ ἠκᾶο ἐλδπλάκσζνλ Μάξηπο, ηῶλ ἐληνιῶλ ηήλ ὀδφλ ηήλ 

ζσηήξηνλ, βαδίμεηλ πίζηεη ἀιεζεῖ, Φσηεηλή’Ιζαπφζηνιε ἔλδνμε. 
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Οί πίζηεη, ηῶ ζῶ λαῶ πξνζηφληεοδ, ὠο ιηκέλη Φσηεηλή ἀθπκάλησ, 

ηξηθπκηψλ ηῶλ ἐλ βίσ ιπηξνῦληαη, θαί νὐξαλίνπ γαιήλεο κεηέρνπζη, 

θαί ραξηζηήξηνλ ὠδήλ, εὐραξηζηψ θαξδία ζνη ἄδνπζη. 

Νακάησλ, δσνπνηῶλ πεπιεζκέλε, Φσηεηλή Μεγαινκάξηπο Κπξίνπ, 

ηνῦο ζνιεξνχο ηῶλ παζῶλ κνπ ρεηκάξξνπο, ηε, κπζηηθή ἐπνκβξία 

ζνπ μήξαλνλ, θαί ἄξδεπζνλ κνπ ηήλ ςπρήλ, πξφο δσῆο εὐθαξπίαλ 

νπξάληνλ. 

                                    Θεμημηίμκ. 

‘Τςίζηνπ, πεξηθαλέζηαηνο ζξφλνο, ηνῦ ηερζέληνο έμ ἀγλῶλ ζνπ 

αηκάησλ, ζπ άιεζψο Θενηφθε έδείρζεο• δηφ ηφλ λνῦλ κνπ ἀλχςσζνλ 

δένκαη, άπφ θνπξίαο ηῶλ παζῶλ, θαί πηθξάο ζπλεζείαο κε ιῦηξσζαη. 

Γηάζσζνλ πάζεο ἀλάγθεο Φσηψλπκε Άζιεθφξε, ηνχο έλ πίζηεη ηῆ 

ζῆ πξεζβεία πξνζηξέρνληαο, ηήλ ηῶλ πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ 

ατηνχκέλε. 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιφγνπ ηὸλ Λφγνλ ἀλεξκελεχησο, ἐπ᾿ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζψπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

                        Αῖηδζζξ ηαί ηό Κμκηάηζμκ. 

                    Ἦπμξ α ‘. Toῖξ ηῶκ αζιάηςκ ζμο. 

Ὠο ηφλ Υξηζηφλ έλ ηνῖο ἄζινηο δνμάζαζα, ππεξθπῶλ δσξεῶλ 

θαηεμίσζαη, θαί λῦλ Φσηεηλή Ίζαπφζηνιε, ηάο Ιθεζίαο ἠκῶλ δέρνπ 

πάληνηε, θαί πιήξνπ ἠκῶλ ἄπαλ αἴηεκα. 

Πνμηείιεκμκ. Ἦπμξ δ΄. 

Θαοιαζηὸξ ὁ Θεὸξ ἐκ ημῖξ Ἁβίμζξ αὐημῦ. 

ηίπ. Σμῖξ Ἁβίμζξ ημῖξ ἐκ ηῇ βῇ αὐημῦ ἐεαοιάζηςζεκ ὁ Κύνζμξ. 

Δὐαββέθζμκ, ἐη ημῦ ηαηὰ Μαηεαῖμκ.(Κεθ. ζ΄ 16) 

Δἶπελ ὁ Κχξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο• Ἰδνχ, ἐγὼ ἀπνζηέιισ ὑκᾶο 

ὡο πξφβαηα ἐλ κέζῳ ιχθσλ• γίλεζζε νὖλ θξφληκνη ὡο νἱ ὄθεηο, θαὶ 

ἀθέξαηνη ὡο αἱ πεξηζηεξαί. Πξνζέρεηε δὲ ἀπὸ ηῶλ ἀλζξψπσλ• 

παξαδψζνπζη γὰξ ὑκᾶο εἰο ζπλέδξηα, θαὶ ἐλ ηαῖο ζπλαγσγαῖο αὐηῶλ 

καζηηγψζνπζηλ ὑκᾶο. Καὶ ἐπὶ ἡγεκφλαο δὲ θαὶ βαζηιεῖο ἀρζήζεζζε 

ἕλεθελ ἐκνῦ, εἰο καξηχξηνλ αὐηνῖο θαὶ ηνῖο ἔζλεζηλ. Ὅηαλ δὲ 

παξαδηδῶζηλ ὑκᾶο, κὴ κεξηκλήζεηε πῶο ἢ ηί ιαιήζεηε• δνζήζεηαη 

γὰξ ὑκῖλ ἐλ ἐθείλῃ ηῇ ὥξᾳ, ηί ιαιήζεηε. Οὐ γὰξ ὑκεῖο ἐζηε νἱ 

ιαινῦληεο, ἀιιὰ ηὸ Πλεῦκα ηνῦ Παηξὸο ἡκῶλ, ηὸ ιαινῦλ ἐλ ὑκῖλ. 
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Παξαδψζεη δὲ ἀδειθὸο ἀδειθὸλ εἰο ζάλαηνλ, θαὶ παηὴξ ηέθλνλ• θαὶ 

ἐπαλαζηήζνληαη ηέθλα ἐπὶ γνλεῖο, θαὶ ζαλαηψζνπζηλ αὐηνχο. Καὶ 

ἔζεζζε κηζνχκελνη ὑπὸ πάλησλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ• ὁ δὲ ὑπνκείλαο 

εἰο ηέινο, νὗηνο ζσζήζεηαη. 

Γόλα. Σαῖο ηῆο Ἀζινθφξνπ πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ 

πιήζε, ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ κῦκ.Σαῖο ηῆο Θενηφθνπ πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ 

πιήζε, ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

ηζπ.: Ἐθεῆιμκ, ἐθέδζόκ ιε ὁ Θεόξ… 

Πνμζόιμζμκ. 

                     Ἦπμξ πθ. α΄. Ὅθδκ ἀπμεέιεκμζ. 

‘Τδσξ ηφ δσήξξπηνλ, παξά Υξηζηνῦ δεμακελή, γιπθαζκφλ 

νπξάληνλ, βιχδεηο ηνῖο πξνζηξέρνπζη ηε πξεζβεία ζνπ, Φσηεηλή 

πάληηκε, Άζιεθφξσλ δφμα  δηά ηνχην δπζσπνῦκέλ ζε, πηθξίαλ 

ἄπαζαλ, ηήλ ηῆο ἀκαξηίαο δηάιπζνλ, θαί ηφλ ίφλ ηνῦ ὄθεσο, ηφλ 

ιφγνηο θαί ἔξγνηο ρεφκελνλ, έλ ηῆ, δηαλνία, ἀπφζκεμνλ ἠκῶλ ηαῖο 

πξφο Θεφλ, παλεππξνζδέθηνηο πξεζβείαηο ζνπ, Μάξηπο’Ιζαπφζηνιε. 

                         ᾨδῇ γ ‘. Οζ έη ηῆξ Ίμοδαίαξ. 

Μνιπζκψλ ςπρνθζφξσλ, ηάο θαξδίαο ἐθθάζαξνλ Ίζαπφζηνιε, 

ξναῖο ηῶλ ζῶλ ραξίησλ, ἠκῶλ ηῶλ ζε ηηκψλησλ, θαί βνψλησλ 

ἐθάζηνηε• Ό ηψλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Θεφο επινγεηφο εἴ. 

Ννζεκάησλ παληνίσλ, πεηξαζκῶλ ἀδνθήησλ θαί πεξηζηάζεσλ, θαί 

πάζεο άιιεο βιάβεο, ζπληεξεί ἀλψηεξνπο, Φσηεηλή ηνχο 

θξαπγάδνληαο- Ό ηῶλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Θεφο επινγεηφο εἴ. 

Ὀ ζφο ἄγηνο νἴθνο, ἀγηάδεη ηνχο πίζηεη ἐλ ηνχησ ζπεχδνληαο, θαί 

ξῶζηλ θαί πγείαλ, παξέρεη θαζ’ ἐθάζηελ, Φσηεηλή ηνῖο 

θξαπγάδνπζηλ  Ό ηῶλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Θεφο εὐινγεηφο εἴ. 

                                         Θεμημηίμκ. 

Νεθξσζείο ηε θαθία, ὐπεηάγελ Παξζέλε ηῶ παλαιάζηνξη  ἀιιά ηῆο 

ηνχηνπ ξχκεο, ἀπάιιαμφλ κε ηάρνο, θαί βνψληά κε δψσζνλ  ραῖξε 

πηζηῶλ πξνζθπγή, θαί ζσηεξία θφζκνπ. 
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                                 ᾨδῇ δ ‘. Σόκ Βαζζθέα. 

Γαιήλελ αἴηεη, θαί εὐπξαγίαλ έλ Βίσ, θαί ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ 

Άζιεθφξε, ηνῖο ὐπεξπςνῦζη, Υξηζηφλ εἰο ηνχο αηῶλαο. 

λ εὐιαβεία, ηῆ ζῆ ἐζηῶηεο Δίθφλη, ἐθδερφκεζα ἀγηαζκφλ θαί ράξηλ, 

Φσηεηλή ἀγία, νί πφζσ ζε ηηκῶληεο. 

Ρῶζηλ ζσκάησλ, ξῶζηλ ςπρῶλ ἠκῖλ δίδνπ,Ίζαπφζηνιε ηαῖο ζαῖο 

ἰθεηεξίαηο, θαί παζῶλ πνηθίισλ, ηαρείαλ  ζεξαπείαλ. 

                                        Θεμημηίμκ. 
Ἀρξαληε Κφξε, ή ηεηνθπῖα ἀθξάζησο, κεηά ζψκαηνο ηφλ Πνηεηήλ 

ηνῦ θφζκνπ, ξῦζαη ηήλ ςπρήλ κνπ, ἐρζξνῦ ηῆο δπλαζηείαο. 

                            ᾨδῇ ε’. Κονίςξ Θεμηόημκ. 

πλνῦζα ηνῖο Άγγέινῖο, Φσηεηλή ζεφθξνλ, ππέξ ἠκῶλ ηφλ σηῆξα 

ηθέηεπε, ηῶλ ἐθδεηνχλησλ ἀπαχζησο ηήλ ζήλ άληίιεςηλ. 

Ιζρχλ ηνῖο ἀζζελέζη, θαί ηνῖο ζιηβνκέλνηο, ἀεί έμαίηεη ηήλ ἄλεζηλ 

πάλζεκλε, ὠο παξεζηψζα Κπξίσ ηῶ ζε δνμάζαληη. 

Μαλίαο ηνῦ Βειίαξ, ηήξεη ἀλσηέξνπο, ηνχο πξφο ηήλ ζήλ ἀθνξῶληαο 

βνήζεηαλ, Μεγαινκάξηπο Κπξίνπ θαὶ Ἰζαπφζηνιε. 

Ὀιφθσηνλ παζηάδα, ἤδε θαηνηθνχζα, θαί ηῶ θσηί ηνυ Κπξίνπ 

ἐθιάκπνπζα, ὤ Φσηεηλή ζθνηνκήλεο παζῶλ κε ιχηξσζαη. 

                                         Θεμημηίμκ. 
Ύδάησλ ἀπσιείαο, ξῦζαη κε Παξζέλε, θαί κεηάλνηαο ηνῖο ὔδαζη 

ἔθπιπλνλ, ηήλ κνιπλζεῖζαλ ςπρήλ κνπ ηνῖο παξαπηψκαζη. 

Ἄμηνλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ε ηήλ Θενηφθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί  παλακψκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Σήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβείκ θαί  ἐλδνμνηέξαλ  ἀζπγθξίησο ηῶλ 

εξαθείκ· ηήλ ἀδηαθζφξσο Θεφλ Λφγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ  ὄλησο 

Θενηφθνλ έ κεγαιχλνκελ. 

 

Σήλ έθ ακαξείαο Νχκθελ Υξηζηνῦ θαί ἀμησζείζαλ νκηιίαο ηήο 

παξ’ απηφῦ, Φσηεηλήλ ηήλ ζείαλ, ὐκλήζσκελ άμίσο, ψο κάξηπξα 

Κπξίνπ θαη Ίζαπφζηνινλ. 
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‘΄Τδσξ δεμακελή ηφ ηῆο δσῆο, παξά ηνῦ σηῆξνο, έλ ηῶ θξέαηη 

κπζηηθῶο, Φσηεηλή πεγάδεηο, λάκαηα ζσηεξίαο, θεξχμαζα ἐλ 

θφζκσ, ηφ Δχαγγέιηνλ. 

Νφκνπ θαηαιείςαζα ηήλ ζθηάλ, ηῶ θσηί πξνζήιζεο, ζενιήπησ 

Μάξηπο ςπρῆ Υξηζηνῦ ηνῦ σηῆξνο, θαί θαίλεηο ηνῖο ἐλ θφζκσ, ὠ 

Φσηεηλή ηφλ ιφγνλ ηῆο ζείαο πίζηεσο. 

Υαίξνηο Ίζαπφζηνιε ηνῦ Υξηζηνῦ, Φσηεηλή ζεφθξνλ, ή θεξχμαζα 

εὐζαξοῶο, ηφ ηῆο εὐζεβείαο κπζηήξηνλ ηφ κέγα, θαί ἤζιεζαο 

λνκίκσο ζηεξξῶ θξνλήκαηη. 

Ἤλεγθαο αἰθίαο πνιπεηδεῖο, γπλαηθείαλ θχζηλ παξηδνῦζα ὠο 

λνπλερήο, Φσηεηλή ζεφθξνλ, θαί ἤζρπλαο ηφ θξάηνο, ηῆο 

εἰδσινκαλίαο, θαιῶο ἀζιήζαζα. 

Υάξηλ ἀλαβιπδεη φ ζφο λαφο, θαί παξέρεη πᾶζηλ, Ίζαπφζηνιε 

Φσηεηλή, ζείαλ εὐθξνζχλελ, ηῆ ζῆ ἐπηζηαζία θαί ιχεη παζεκάησλ, 

πᾶζαλ ἐπήξεηαλ. 

Πιήξνπ ηάο αἰηήζεηο πάλησλ ἠκῶλ, Φσηεηλή πακκάθαξ, ηῶλ 

ηηκψλησλ ζε εὐιαβῶο, θαί ηῶλ πξεζβεηῶλ ζνπ, ἀπέιαζνλ ηῶ θέγγεη, 

παζῶλ θαί λνζεκάησλ, δφθνλ ςπρφιεζξνλ. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξφδξνκε Κπξίνπ, Απνζηφισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ ἅγηνη Πάληεο κεηὰ ηῆο Θενηφθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Σὸ Σνζζάβζμκ… 

ηαί ηά Σνμπάνζα ηαῦηα. Ἦπμξ πθ. α΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κχξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γάξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαχηελ νη ηήλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπφηῃ, νἱ 

ἁκαξησινί  πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Γόλα.Κχξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί νί γάξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθφδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαί 

λῦλ  ὡο  εὔζπιαρλνο θαί ιχηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. χ 

γάξ εἶ Θεφο ἡκῶλ θαί ἡκεῖο ιαφο νπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ 

νπ  θαί  ηφ  ὄλνκά νπ ἐπηθεθιήκεζα. 
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Καί κῦκ.Σῆο εὐζπιαρλίαο ηήλ πχιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε 

Θενηφθε, ἐιπίδνληεο εἰο έ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά νῦ 

ηῶλ  πεξηζηάζεσλ· χ γάξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

                            Καὶ ηό ηνμπάνζμκ Ἤπμξ β’. 

Θείσ Πλεχκαηη θαηαπγαζζεῖζα θαί ηνῖο λάκαζη θαηαξδεπζεῖζα, 

παξά Υξηζηνῦ ηνῦ σηήξνο παλεχθεκε ηήο ζσηεξίαο ηφ ὔδσξ 

έμήληιεζαο, θαί ηνῖο δηςῶζηλ ἀθζφλσο κεηέδσθαο, Μεγάινκάξηπο 

θαί Ίζαπφζηνιε Φσηεηλή, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, ηνῖο 

δσεῤῤήηνηο ὔδαζη δξνζίζαη ηάο ςπράο ἠκῶλ. 

                                     40 Κύνζε εθέδζμκ 

                           Ἦπμξ α΄. Ὅηε ἐη ημῦ λύθμο. 

Μάξηπο ηνῦ σηῆξνο Φσηεηλή, ηνχο ἐλ δηαθφξνηο ἀλάγθαηο θαί 

πεξηζηάζεζη, ζᾶηηνλ ἀπνιχηξσζαη, ηαῖο ἰθεζίαηο ζνπ, θαί εηξήλελ 

θαί ἴαζηλ, παξάζρνπ Ἀγία, ηνῖο πηζηῶο πξνζπίπηνπζη, ηε, πξνζηαζία 

ζνπ, ἔρνπζα πνιιήλ παξξεζίαλ, πξφο ηφλ ζφλ λπκθίνλ θαί Κηίζηελ, 

ὐπέξ νὔ ζηεξξνχο αγῶλαο ἤλπζαο. 

Γέζπνηλα πξφζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνχισλ νπ, θαὶ ιχηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο έ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θχιαμφλ 

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

Γζ’ εὐπῶκ ηῶκ Ἁβίςκ Παηένςκ ἡιῶκ. 

Κύνζε Ἰδζμῦ Χνζζηέ ὅ Θεόξ ἡιῶκ έθέδζμκ ἡιᾶξ. 

’Ἀιήκ. 


