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Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηνλ Γεζπόηελ Κύξην 

εκώλ Ιεζνύ Υξηζηόλ δηα ηελ Γεπηέξα Απηνύ 

Παξνπζία 
Πνίεκα Μνλαρήο Μειάλεο Μπνύξα 

  

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, 

ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

άξρόκεζα άλαγηλώζθνληεο ηνλ ΡΜΒ’ (142) Φαικόλ. 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

 

Θεόο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῶ. 

Σῷ θνβεξῷ Κξηηῇ λεθξῶλ ηε θαί δώλησλ, ἐιεπζνκέλῳ ἐπί γῆο ἐθ 

δεπηέξνπ, ἐλ κεηαλνίᾳ θξάμσκελ ἐθ βάζνπο ςπρῆο· Γέζπνηα 

θηιάλζξσπε, κή παξίδεο όλ γέλνο, ἔπεηδε ῷ ὄκκαηη, ἱιαξῷ θαί 

εὐζπιάρλῳ, ὡο ἄλ εὐθηαίαο ηύρσκελ θσλῆο, ἐθ δεμηῶλ νπ, 

θαινύζεο ηνύο δνύινπο νπ. 

Γόμα. Σό αὐηό. Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

 

Δἶηα ὁ Ν’ (50) Φαικόο… 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα ἔιεόο νπ …. 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· 

ΙΛΔΧΝ ΟΙ ΣΟΝ ΚΡΙΣΗΝ ΑΠΔΡΓΑΑΙ ΦΤΥΗ ΜΟΤ. Μ .Μ. 

 

ᾨδή α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Μεηά ζηίρνπ εἰο ἕθαζηνλ Σξνπάξηνλ· Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, 

ἐιέεζόλ κε. 

Ἱιάξπλνλ ὄκκα νπ, ὦ Κξηηά, ἐλ θξηθηῇ ἡκέξᾳ, ηῆο Γεπηέξαο νπ 

ἐπί γῆο, κειινύζεο ἀξξήηνπ Παξνπζίαο, ἐπί ηῷ ηάιαλη δνύιῳ νπ 

δένκαη. 
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Λακπξῷ ηῶλ ἐιπίδσλ νπ ηῷ θσηί, ζηήξημνλ ςπρήλ κνπ, ἐλ ηῇ ᾥξα 

ηῇ θνβεξᾷ, ὦ Ἄγγειε θύιαμ ηῆο ςπρῆο κνπ, ἀπνινγίαλ εἰο Κξίζηλ 

ηήλ κέιινπζαλ. 

 

Ἐιένπο θξνπλνῖο νπ, ὦ Ἀγαζέ, θαηάζβεζνλ θιόγα, ηνῦ ππξίλνπ δέ 

πνηακνῦ, ἥ πξό ηνῦ νῦ Βήκαηνο θαζέιθεη, εὐσλπκνύζαο ςπράο 

πξόο ἀπώιεηαλ. 

 

Ὦ Πξῶηε θαί Ἔζραηε ηῆο δσῆο, Ἄιθα θαί Ὠκέγα, εὐζπιαρλίζνπ κε 

Ἰεζνῦ· νί γάξ ὡο Τἱῷ ηῶ ηνῦ ἀλζξώπνπ, Παηήξ θαί Πλεῦκα ηήλ 

Κξίζηλ παξέδσθαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ναέ θαζαξώηαηε ηνῦ Θενῦ, πνίεζόλ κε ζηῦινλ, αἰσλίσο ἐλ ηῷ Ναῷ, 

ἐλ ᾧ θῶο θαί ιύρλνο ηό Ἀξλίνλ, Οὗ ἡ ζθαγή ήλ θαξδίαλ δηήιαζαλ. 

 

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

ησπῶλ ηῇ θαξδίᾳ, θαί δεηιηῶλ ἵζηακαη, πξνζεπρεηηθῇ ζεσξίᾳ, 

κειινύζεο Κξίζεσο, ζηέλσλ θαί ηξέκσλ ἀεί, θαί πξόο Θεόλ κνπ 

θξαπγάδσ, Ἐιεῆκνλ ἴιαζη, όλ παῖδα ἄζιηνλ. 

 

Οὐξαλίσλ ἁςίδσλ, ἀλνηγεηοῶλ Κύξηε, θαί ἐκθαληζζέληνο ἐλ δόμῃ, 

ζείαο ιακπξόηεηνο, νῦ δσεθόξνπ ηαπξνῦ, ηόηε πξνζπηίπηνπζη 

πάληεο, νἱ ραξᾶ ἐιπίδνληεο Αὐηνῦ ηῇ ράξηηη. 

 

Ἱθεζίαλ πνηνῦκαη, ἐλ ζηελαγκνῖο Γέζπνηα, πάζῃ ἀθξνζύλῃ 

ζθνξπίζαο, ςπρῆο ηά ηάιαληα, ἵλ’ ἐπηζηξέςσ πξόο έ, πξό ηῆο 

κειινύζεο νπ Γίθεο, θαί δεῦξν ἀθνύζνκαη, δνῦιε εἰο νἶθνλ κνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σεηνθπΐα Θεάλζξσπνλ, ὦ Μαξηάκ πάλαγλε, γέγνλαο θαζάξζηνλ 

ῥύπνπ πάζεο ηῆο θηίζεσο· ὅζελ νῦ δένκαη, ὥξᾳ ηῆο Κξίζεσο 

Μῆηεξ, ἱιαξῷ νπ ὄκκαηη, ζάξξνο παξάζρνπ κνη. 

 

Γηάζσζνλ, Σξηαδηθή παληαξρνῦζα Μόλε Θεόηεο, ηνύο ἐλ ὅιῳ 

αὐηῶλ ηῶ βίῳ ὁκνινγνῦληαο ε, ἐηάζεσο ᾥξα ηῆο θαηαδίθεο. 
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Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Αἲηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. 

Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Γιπθεῖα ἐιπίο, θαξδίαο ἀπέιπηδνο, ρνξεία θιεηλή, νὐξαλίσλ 

Γπλάκεσλ, ἐθηελῶο νπ δένκαη, ἐλ ηῷ θξίλεζζαί κε πξόθζαζνλ, 

ἐμηιενῦζα ηόλ Γίθαηνλ Κξηηήλ, ὑπέξ ςπρῆο κνπ, πνζνύζεο 

Παξάδεηζνλ. 

 

ᾨδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

ινθύξνκαη Γέζπνηα, ὅηαλ θαηά λνῦλ ιακβάλσ ηήλ βάζαλνλ, ἥλ 

ὑπνίζνπζηλ νἱ ηάιαλεο, νἱ θαηαθξνλήζαληεο ηήλ Κξίζηλ νπ. 

 

Ννεξῶο θαηεπθξαίλνκαη, ὅηαλ θαηά λνῦλ ιακβάλσ ηήλ ἄλεζηλ, ηῶλ 

Γηθαίσλ ηήλ αἰώληνλ, ὧλ Υξηζηῷ ὁ βίνο ζπλεζηαύξσηαη. 

 

Καηαμίσζνλ Πξόδξνκε, θαηηδεῖλ ηήλ δόμαλ ζῆο παξαζηάζεσο, ηνῦ 

Νπκθίνπ κνπ ἐγγύηαηα, ἀξρεγέηεο κνλαδόλησλ ὁπηαλόκελνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥππσζεῖζαλ θαξδίαλ κνπ, ἐθ ῥαζπκνηόθνπ κεξίκλεο Ἄζπηιε, 

ἐλαπόπιπλνλ πξό ηέινπο κνπ, ὅπσο θαζαξά ὀθζῆ ηῷ Κξίλνληη. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἵλα ηῷ ινπηξῷ, κεηαλνίαο ἀπνλίςσκελ, ἁκαξηηῶλ ἡκῶλ ῥύπνλ 

ἐλαγῆ, ηήλ ἐλ δαθξύνηο κλήκελ Κξίζεσο θαηέρνκελ. 

 

Σξῶζνλ κνπ ςπρήλ, πξόο ηήλ ζέαλ ζείαο Κξίζεσο, Γσδεθάο ηῶλ 

Ἀπνζηόισλ ἡ ζπεπηή, ἵλα ζαῤῥήζσ ἐπ’ ἐιπίδη ζσηεξίαο κνπ. 

Ἥκαηη θξηθηῷ, ηῆο Γεπηέξαο Παξνπζίαο νπ, θαηαμίσζνλ ἡκᾶο 

ηπρεῖλ Υξηζηέ, ηῆο ἐλ ηῷ δείπλῳ κεηά νῦ ζπλεζηηάζεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νόζνπ ςπρηθῆο, ῥαζπκίαο κε ἀπάιαμνλ, κνλνηξόπσλ γιπθπηάηε ἡ 

ἐιπίο, ὡο ἄλ βαζάλσλ αἰσλίσλ ιπηξσζήζνκαη. 
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ᾨδή ζη΄. Σελ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἀπέξγαζαη, ινγηζκόλ εὐθξόζπλνλ, λνεξᾷ ἐλ ἐξγαζίᾳ θαί λύςεη, ηήλ 

ἡκέξαλ Υξηζηνῦ Παξνπζίαο, ὡο ἄλ ςπρή κνπ ἀληιήζῃο ηήλ ἔθεζηλ, 

σηῆξη θξάδεηλ ἐθηελῶο· ὦ Κξηηά κνπ Παληάλαμ δνμάδσ ε. 

 

Πξεζβεύζαηε, δη’ ἡκᾶο πξόο Κύξηνλ, ηῶλ Μαξηύξσλ ηά θσηόκνξθα 

λέθε, ηά ἐλ ραξᾷ ἀιαιάδνληα ηόηε, δηθαηνζύλεο ὁξῶληα ἀπόδνζηλ, 

ἵλα βνῶκελ κεζ’ ἡκῶλ, ὦ Κξηηά δηθαηόηαηε δόμα νη. 

 

Ἐιέγρνκαη, ζπλεηδήζεη Γέζπνηα, θαζνξῶλ κνπ θαζ’ ἑθάζηελ 

ἡκέξαλ, ἀλαηζζεζίαο ἀπύζκελνλ βαζνο, πξόο ζεσξίαλ κειινύζεο 

νπ Κξίζεσο· δηό θσλῶ νη ἐθηελῶο, ὦ Κξηηά ηόλ ἀρξεῖνλ κε 

νἴθηηξνλ. 

 

Ῥαλάησζαλ, γιπθαζκόλ νἱ Ἄγγεινη, εὐθξνζύλελ ςαικηθῶο 

κεισδνῦληεο, ἑηνηκαζία ηνῦ Θξόλνπ ηῆο Γόμεο, ἐλ ᾧ Τἱόο ηνῦ 

Ἀλζξώπνπ θαζέδεηαη, θαί θξίζηλ ἅπαζαλ πνηεῖ, θαηλνπξγῶλ ηήλ 

γδόελ ηῆο θηίζεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γεζόκελνη, ἐπί γῆο νἱ ἄλζξσπνη, ἀλπκλνῦζη ε θαηδξῶο Θενηόθε, 

θαί ἐπί έ ἐπεξίδνληαη πίζηεη, ἵλα Κξηηήλ ἱιεώζῃο ὡο Ἄλαζζα, θαί 

Μήηεξ ὄλησο ηῆο Εσῆο, θαί ηνῦ γελνπο βξνηῶλ ἡ ἀλάπιαζηο. 

 

Γηάζσζνλ, Σξηαδηθή παληαξρνῦζα Μόλε Θεόηεο, ηνύο ἐλ ὅιῳ 

αὐηῶλ ηῶ βίῳ ὁκνινγνῦληαο ε, ἐηάζεσο ᾥξα ηῆο θαηαδίθεο. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παῤῥεζίαλ. 

 

Αἲηεζηο θαὶ ηὸ Κνληάθηνλ. 

Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ νπ ῥείζξνηο. 

Οἱ ηνῦ Νπκθίνπ ηήλ δόμαλ ὀςόκελνη, ἐλ ηῇ ἐζράηῃ ἡκέξᾳ ηῆο 

Κξίζεσο, εὐζύο ἐλ ραξᾷ ἀιαιάμνπζηλ, ὅηαλ γιπθείαο θσλῆο ἐπαθνύ 

ζνληαη· εἰο ηόλ Νπκθῶλα κνπ δεῦηε εἰζέιζεηε. 

Πξνθείκελνλ. 
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Ὁ Θεόο ἐλ ηῷ ὀλόκαηί νπ ζῶζνλ κε θαί ἐλ ηῇ δπλάκεη νπ 

θξηλεῖο κε. 

ηηρ. Ὁ Θεόο εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (Κεθ. θε΄ 31 – 46). 

Ὅηαλ δὲ ἔιζῃ ὁ πἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ ἐλ ηῇ δόμῃ αὐηνῦ θαὶ πάληεο νἱ 

ἅγηνη Ἄγγεινη κεη᾿ αὐηνῦ…. 

 

Γόμα.Πάηεξ, Λόγε, Πλεῦκα, Σξηάο ἡ ἐλ Μνλάδη, ἀμίσζόλ κε κνίξαο, 

δεμηᾶο ζσδνκέλσλ. 

Καί λῦλ.Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο Ἐιεῆκνλ, ἀπάιιαμόλ κε 

δίθεο, νἰθηξῶλ εὐσλπκνύλησλ. 

 

ηίρ. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Κξηηά δηθαηόηαηε, νῦ ἐξρνκέλνπ ἐλ δόμῃ, ηόηε ἀλαζηήζεηαη, ἡ λῦλ 

ζηελάδνπζα, θηίζηο ἅπαζα, θαί θόβῳ ζηήζνληαη, πξό ηνῦ νῦ 

Βήκαηνο, ηῶλ ἀλζξώπσλ ηά ζηξαηεύκαηα· βίβινη ἀλνίγνληαη, θαί 

βίνπ θξππηά ἐκθαλίδνληαη, θαί ὄςεηαη όλ πξόζσπνλ, πᾶζα 

θξηλνκέλε δέ ὕπαξμηο· Κύξηε ηνῦ Θξόλνπ, δεόκεζα νπ ηάιαλεο 

ἡκεῖο, ὡο ἄλ ηῆο ζηάζεσο ηύρσκελ, ηῶλ ἠγαπεθόησλ ε. 

 

ᾨδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἅδελ ραίλνληα ἤδε, θαζνξῶληεο ἐλ θόβῳ νἱ ἁκαξηήζαληεο, 

ἀπέιπηδα ηόλ ζξῆλνλ, πξνζθέξνπζη ηῷ Κηίζηῃ, θαί ἀλζξώπνηο 

θξαπγάδνπζη· κεηαλνήζαηε λῦλ, νἱ θόζκῳ ἔηη δῶληεο. 

 

αιπηζάζεο ἐλ δόμῃ, θαί ζξηάκβῳ ἑβδόκεο ἐζράηεο ζάιπηγγνο, 

ἀθνύζνληαη νἱ πάληεο, θαί ζπεύζνπζηλ ἐλ ηξόκῳ, πξόο Κπξίνπ 

ὑπάληεζηλ· ἵιεσο ηόηε γελνῦ, Κξηηά ηνῖο έ ὑκλνῦζηλ. 

 

Ἁγηόιεθηνλ ηάγκα, Λεηηνπξγῶλ ηνῦ Ὑςίζηνπ ζπζηαζηήξηνλ, 

νὐξάληνλ θπθινῖ ηε, ἱθεηεῦνλ Ἀξλίνλ, ὑπέξ ζύκπαληνο ηξέκνληνο· 

ἵιεσο ηόηε γελνῦ, Κξηηά ηνῖο έ ὑκλνῦζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ἱθεζίαλ πνηνῦκαη, πξόο πεγήλ ηνῦ ἐιένπο ηήλ Θενκήηνξα, ἐλ ᾥξα 

κε ηῆο Γίθεο, ἁξπᾶζαη κε θαί ζηῆλαη, δεμηνῖο ηνῦ Παληάλαθηνο, ἵλα 

ὀιβίσο νἰθῶ, ραξᾷ ἐλ ρώξᾳ δώλησλ. 

 

ᾨδή ε΄. Σόλ Βαζηιέα. 

Φπρῶλ σηῆξα, θαζηθεηεύεη ρνξεία, ιεπρεηκόλσλ ἐθ ζιίςεσο 

κεγάιεο, ἵλα ἀπαληήζῃ, Αὐηόλ ἐλ ηαῖο λεθέιαηο. 

 

Ὑκλσδηῶλ κνπ, λῦλ ηνύο ζηεθάλνπο πξνζδέρνπ, ὦ ρνξεία ηῶλ 

ζίσλ θαί Παξζέλσλ, ἀληαπνδηδνῦζα, πξεζβείαλ ζνπ ἐλ Κξίζεη. 

 

Υαξηζηεξίνηο, λῦλ ἐθθξάδεηαη θαξδίᾳ, πξόο ηόλ Κηίζηελ δηδόκελνλ 

ἀλζξώπνηο, ηξόπνπο κεηαλνίαο, θαηξῷ ηῆο ἐξγαζίαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ πξόο Νπκθίνλ, λπκθαγσγνῦζα Παξζέλνο, ἀζκαηίδνπζα 

Ἀλύκθεπηε ὦ Νύκθε, λύκθεπζνλ ςπρήλ κνπ, Νπκθίῳ εἰο αἰῶλαο. 

 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Μειαίλαο ηάο ἐζζῆηαο, θέξνκελ ἐλ βίῳ, ραξνπνηόλ ἐλδπζάκελνη 

λέθξσζηλ, ἐπαπνιαῦζαη δεηνῦληεο δσήλ ἀζάλαηνλ. 

 

ιόηεο ηῶλ Ἁγίσλ, Πάλησλ νὐξαλίσλ, θαί ἔηη δώλησλ Υξηζηόλ 

ἱθεηέπζαηε, ἵλα θαί θξίλεη ἐιέεη, πᾶλ γέλνο βξόηεηνλ. 

 

Ὑάθηλζνλ εὐώδε, κύξσλ κεηαλνίαο, ηῶλ κνλαδόλησλ ρνξνί νί 

πξνζθέξνπζηλ, Ἠγαπεκέλε Νπκθίε ὑπέξ ηνῦ ζπκπαληνο. 

 

Μεκέιαζκαη ὁ ηάιαο, ἐμ’ ἀπειπηζίαο, ηάο γάξ Θεῷ κνπ ζπλζήθαο 

ἠιόγεζα, θαί ἐθ βαζέσλ θξαπγάδσ, ῶηεξ κνπ ζῶζνλ κε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μειώδεκά δέμαη, ἱθέζηνλ Παξζέλε, θαί πξό πνδῶλ ηνῦ Τἱνῦ νπ 

πξνζάγαγε, ἵλα ἐλ Κξίζεη πξνζθέξσ ςπρῆο ἐμίιαζκα. 
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Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Σὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

εξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ έ κεγαιύλνκελ. 

 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο, ηήλ ὑπέξζενλ ὑκλεῖλ Σξηάδα, ἄλαξρνλ 

Παηέξα θαί Παληνπξγόλ, πλάλαξρνλ Λόγνλ πξό αἰώλσλ ἐθ ηνῦ 

Παηξόο, θαί Πλεῦκα ηό Θεῖνλ, ηξηζππόζηαηνλ θξάηνο, ηήλ Μίαλ 

Βαζηιείαλ θαί Κπξηόηεηα. 

 

Ἄμηνλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, ηνῦ δνμάδεηλ ε ηόλ Θεόλ Λόγνλ, Ὅλ 

θξίηηεη θαί ηξέκεη ηά Υεξνπβείκ, θαί δνμνινγνῦζηλ, αἱ Γπλάκεηο ηῶλ 

νὐξαλῶλ, ηόλ ἐμαλαζηάληα ηξηήκεξνλ ἐθ ηάθνπ, Υξηζηόλ ηόλ 

Εσνδόηελ, θόβῳ δνμάζσκελ. 

 

Ὑκλήζσκελ πάληεο ζενπξεπῶο, Κξίζεσο Ἡκέξαλ, ηήλ ἐζράηελ ηε 

θαί θξηθηήλ, ἐλ ᾗ θαλεξνῦηαη, ἐλ δόμῃ κεη’ Ἀγγέισλ, Υξηζηόο ἐθ 

ηνῦ δεπηέξνπ, θξίλαη ηά ζύκπαληα. 

 

Πξνζπέζσκελ πάληεο νἱ γεγελεῖο, Υξηζηῷ ηῷ θαινῦληη, ηνύο 

νἰθείνπο πξόο πξνπνκπήλ, ἐλ Δὐαγγειίνηο δειώζαληη ἀςεύζησο, 

παξαβνιαῖο θαί ιόγνηο, Κξίζηλ ηήλ κέιινπζαλ. 

 

Γεῦηε ζεσξήζσκελ ραξκνλήλ, ἡκέξαλ ηηκίαλ, ἐκθαλίζεσο ηνῦ 

Υξηζηνῦ, ἐλ ᾗ θαί ἀπνδίδσλ, πᾶζαλ δηθαηνζύλελ, θαηλήλ πνηήζεη 

πάιηλ, θηίζηλ ὑπέξθαιινλ. 

 

Γεῦηε ἀλαθύςαηε ἐλ ραξᾷ, Ἅγηνη νἱ Πάληεο,, ζπζηαπξώζαληεο ηῷ 

Υξηζηῷ, ζάξθα ηε θαί θόζκνλ, θαί ζέιεκα θαί βίνλ, ὁξῶληεο πξό 

ὀκκάησλ, Κξίζηλ ηήλ κέιινπζαλ. 

 

Γεῦηε ὑπαληήζσκελ ηῷ Υξηζηῷ, ξζόδνμνη πάληεο, ἐλ ηῷ βίῳ θαί 

ηῷ λνΐ, ιακπαδεθνξίᾳ δνγκάησλ ηε θαί ἤζνπο, ὀςόκεζελνη ραξίελ, 

Κξηηνῦ ηό πξόζσπνλ. 

 



[194] 
 

Κξάηεη ἐλ ηῷ Ἅδῃ ζόλ ινγηζκόλ, ςπρή παλαζιία, ἡ πνζνῦζα ηνύο 

νὐξαλνύο, θαί κή ἀπειπίδνπ ὡο ἔθε ἐπ’ ἐζράησλ, ηινπαλῷ ζίῳ, 

Υξηζηόο ὁ Κύξηνο. 

 

Γεῦηε Ἀεηπάξζελε Μαξηάκ, πόζνλ ηῆο ςπρῆο κνπ, ὅπσο ἴδσ νπ ηόλ 

Τἱόλ, ἐξρόκελνλ δόμῃ θαί πξόο ἐκέ ζηξαθέληα, ἀθνύζσ ἡ πιεζίνλ, 

ἐιζέ εἰο νἴθνλ κνπ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Σὸ Σξηζάγηνλ… 

. 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο πι. α΄. Σνλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Σό θξηηήξηνλ ηξέκσ ηό θνβεξόηαηνλ, θαί ηῷ Γεζπόηῃ πξνζπίπησ, 

θιαπζκῷ δεόκελνο· δηθαηόηαηε Κξηηά όλ πιάζκα ἴιαζη, θαί 

θαηαμίσζνλ ἡκᾶο, ηῆο εὐθηαίαο νπ θσλῆο, θαινύζεο ἐθ δεμηῶλ 

νπ, ηνύο πνζνῦληαο ζπλαπιηζζῆλαη, ἐλ ηαῖο ρνξείαηο ηῶλ Ἁγίσλ 

νπ. 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Ῥᾶλνλ Παξαθιήηνπ δξνζηζκόλ, ηῇ ἀγσληώζῃ ςπρῇ κνπ, Πάηεξ 

νὐξάληε· θξίηηεη γάξ ὑπάληεζηλ ηνῦ ἀδεθάζηνπ Κξηηνῦ, εἰο Οὗ 

ρεῖξαο παξέδσθαο, Τἱόλ ὡο ἀλζξώπνπ, Κξίζηλ ὅιελ κέιινπζαλ, δηό 

νῦ δένκαη, ἵλα ἀμηώζῃο κε δῆζαη, βίνλ κεηαλνίαο θαί ηύρσ, ηῆο ἐθ 

δεμηῶλ νπ παξαζηάζεσο. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ νπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

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

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 


