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8  ΜΑΪΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΗ Αγίοσ Ιωάννοσ 

Θεολόγοσ 

 

Δι’ εὐτῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ 

Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν. 

 

Χαθιόξ 142 Κύνζε εζζάημοζμκ…. 

 

Θεόξ Κύνζμξ (ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Ὡξ ιαεδηὴξ ἠβαπδιέκμξ Κονίῳ, ηαὶ Ἀπμζηόθςκ Θεμθόβε ἀηνόηδξ, 

ηαὶ ηῶκ πζζηῶκ πνμζηάηδξ ἑημζιόηαημξ, πάζδξ ἡιᾶξ θύηνςζαζ, 

ἀπεζθῆξ ηαὶ ἀκάβηδξ ηαὶ πηαζζιάηςκ ἄθεζζκ, ηαὶ θῶξ Θεῖμκ 

ὑρόεεκ, αἴηεζ ἡιῖκ ημῖξ πίζηεζ ἀηθζκεῖ, ηῇ ἱενᾷ ζμο πνεζαείᾳ 

πνμζηνέπμοζζ. 

 

Δόμα, ηὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζζςπήζμιεκ πμηὲ Θεμηόηε, ηὰξ δοκαζηείαξ ζμο θαθεῖκ μἱ 

ἀκάλζμζ, εἰιὴ βὰν ζὺ πνμΐζηαζμ πνεζαεύμοζα, ηίξ ἡιᾶξ ἐῤῥύζαημ, 

ἐη ημζμύηςκ ηζκδύκςκ· ηίξ δὲ δζεθύθαλεκ, ἕςξ κῦκ ἐθεοεένμοξ· μὐη 

ἀπμζηῶιεκ Γέζπμζκα ἐη ζμῦ· ζμὺξ βὰν δμύθμοξ ζώγεζξ ἀεί, ἐη 

πακημίςκ δεζκῶκ. 

 

Ὁ Ν΄   ηαὶ ὁ Κακὼκ μὗ ἡ ἀηνμζηζπίξ: 

«Σήκ ἀνςβὴκ ἡιῖκ ιάηαν δίδμο. Γεναζίιμο». 

 

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

Σμθίᾳ ηῇ εείᾳ ηαηαβαοζεείξ, ζμθέ Θεμθόβε, ὡξ Ἀπόζημθμξ ημῦ 

Φνζζημῦ, δεζκῶκ ζμθζζιάηςκ ημῦ Βεθίαν, ημὺξ πνμζζόκηαξ ζμζ 

πόεῳ ἀπάθθαλμκ 
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Ἡθίμο ἀηηῖζζ ημῦ κμδημῦ, θαιπόιεκμξ ιάηαν, παεδιάηςκ ηὸκ 

ζημηαζιόκ, ηὸκ ἐκ ηῇ ροπῇ ιμο Θεμθόβε, ηῇ θςημθόνῳ πνεζαείᾳ 

ζμο δίςλμκ. 

 

 Νμῦξ ὤθεδξ ἀΰθςκ εεςνζῶκ, ηῷ ζηήεεζ Κονίμο, Θεμθόβε 

ἀκαπεζώκ· δζὸ ημῦ κμὸξ ἡιῶκ ηὸκ πόεμκ, πνὸξ μὐνακίμοξ ἐθέζεζξ 

ἀκύρςζμκ. 

 

Θενηόθηνκ. 

Ἁβκόκ ιε ηαὶ ζώιαηζ ηαὶ ροπῇ, ηαὶ πάξῃ αἰζεήζεζ, ηαὶ ἐκ θόβμζξ ηαὶ 

θμβζζιμῖξ,  ζοκηήνεζ πέναβκε  Πανεέκε, ἵκα  ὑικῶ ηὰ πμθθὰ 

ιεβαθεῖα ζμο. 

 

                                ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἀςῖδνο. 

Ῥῦζαζ πάζδξ ἀκάβηδξ, ηαὶ ζοκμπῆξ ἔκδμλε, ηαὶ ηῶκ ἐκ ηῷ αίῳ 

ηζκδύκςκ, ηαὶ πενζζηάζεςκ, ἡιᾶξ δεόιεεα, ηαὶ ηὰξ ροπὰξ ἡιῶκ 

πθῆζμκ, Ἰςάκκδ πάκζμθε, θςηὸξ ηῆξ πάνζημξ. 

 

Ὡξ ἁβκείαξ δμπεῖμκ, ἐλ ἐκαβῶκ πνάλεςκ, ηαὶ ἐλ ἐκκμζῶκ Θεμθόβε, 

ηῶκ ημῦ ἀθάζημνμξ, ἡιᾶξ ἀπάθθαλμκ, ηαὶ εεμθνόκςξ ἀκύεζκ, ηὴκ 

γςὴκ ἐκίζποζμκ, ἡιᾶξ ιαηάνζε. 

 

Γεςνβὸξ εὐζέαεζαξ, εεμεζδὴξ πέθδκαξ· ὅεεκ βεςνβεῖκ Θεμθόβε, 

εεῖα κμήιαηα, ηαὶ θόαμκ ηνείηημκα, πνὸξ ἀθδεῆ ζςηδνίακ, ἡιᾶξ 

ηαηαλίςζμκ, ηῇ ἀκηζθήρεζ ζμο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡθζόιμνθε Κόνδ, Μῆηεν Θεμῦ Ἄπνακηε, ηὴκ ἐζημηζζιέκδκ ροπήκ 

ιμο, ημῖξ πθδιιεθήιαζζ, θώηζζμκ δέμιαζ, θςηζζηζηῇ ζμο πνεζαείᾳ, 

ηαὶ ηὸκ κμῦκ ιμο ηάεανμκ, πάζδξ θαοθόηδημξ. 

 

 Γζάζςζμκ Ἠβαπδιέκε Ἀπόζημθε Ἰςάκκδ, πάζδξ αθάαδξ ηαὶ 

παθεπῶκ πενζζηάζεςκ, ημὺξ ηαηαθεύβμκηαξ πίζηεζ ηῇ ζῇ πνεζαείᾳ. 

 



 

[106] 
 

πίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ, πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ παθεπὴκ 

ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 

 

Αἴηδζζξ ηαὶ ηὸ Κάεζζια. 

 

Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πνμζηάηδξ εενιόξ, ηαὶ ιέβα ηαηαθύβζμκ, ηαὶ εεῖμξ πονζόξ, 

ἀζηνάπηςκ θῶξ ηῆξ πάνζημξ, ὑπάνπςκ ἡιῶκ Ἅβζε, πνὸξ θζιέκαξ ημῦ 

εείμο εεθήιαημξ, ἐη εαθάζζδξ ὁδήβεζ παθεπῆξ, ζμθὲ Ἰςάκκδ ημὺξ 

ηζιῶκηάξ ζε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

 

Νμενῶξ ἐπζθάκδεζ, ημῖξ ἐκ ηῷ Σπδθαίῳ ηῷ ζῷ πνμζηνέπμοζζ, ηαζ 

πανάζπμο ημύημζξ Ἅβζε, ηὰξ ηῆξ ἀκηζθήρεώξ ζμο πάνζηαξ. 

 

 Ἡ πνεζαεία ζμο βέκμζημ, πδβὴ εὐθνμζύκδξ ηαὶ παναηθήζεςξ, ηαὶ 

παεῶκ πμζηίθςκ θύηνςζζξ, ιάηαν Ἰςάκκδ ημῖξ ἱηέηαζξ ζμο. 

 

Μὴ ἐθθείπῃξ Ἀπόζημθε, ηὴκ ζεπηὴκ Μμκήκ ζμο ηαὶ πενζαόδημκ, 

πενζέπεζκ ηῇ ζῇ πάνζηζ, ηαὶ ηὴκ κῆζμκ Πάηιμκ ζηέπεζκ πάκημηε. 

 

  

Θεοτοκίον. 

Ἱθαζιὸκ ἡιῖκ αἴηδζαζ, ηαὶ πθδιιεθδιάηςκ ηὴκ ἀπμθύηνςζζκ, 

Θεμηόηε Ἀεζπάνεεκε, ημῖξ εἰθζηνζκῶξ ζε ιαηανίγμοζζ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Νέθμξ παθεπόκ, ἐπεθεὸκ ἡιῖκ Ἀπόζημθε, πμθοηνόπςκ ἐκ ηῷ αίῳ 

ἀκαβηῶκ, δζαζηέδαζμκ εενιῇ ἐπζζηαζίᾳ ζμο. 
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Μέβαξ ἀνςβόξ, ηῶκ πζζηῶκ ὤθεδξ Ἀπόζημθε, ἐλαζνέηςξ δὲ ηῆξ 

Πάηιμο αμδεόξ, ἥκ δζάζςγε ἐη πάζδξ πενζζηάζεςξ. 

 

Ἄκςεεκ ἡιῖκ, Θεμθόβε δίδμο πάκημηε, ημῖξ πνμζθεύβμοζζ ηῇ ζηέπῃ 

ζμο πζζηῶξ, ηῆξ εενιῆξ ζμο πνμζηαζίαξ ηὰ δςνήιαηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Κόπαζμκ ἁβκή, ηῆξ ηανδίαξ ιμο ηὸκ ηάναπμκ, ηαὶ εἰνήκδκ ηαὶ 

ιεηάκμζακ εενιήκ, ηῷ ναεύιῳ ζμο ἱηέηῃ δὸξ ηαὶ ζῶζμκ ιε. 

 

ᾨδὴ ο΄. Τὴλ δέεζηλ. 

Ἀηνόηδξ, ὤκ ηῶκ ηθεζκῶκ Ἀπμζηόθςκ, ἐκ ηῷ ζηήεεζ ημῦ Φνζζημῦ 

ἀκεηθίεδξ ὅκ ἐηδοζώπεζ εενιῶξ Θεμθόβε, ἁιανηζῶκ ἡιῖκ δμῦκαζ 

ζοβπώνδζζκ, ηαὶ ἐκάνεημο ἀβςβῆξ, ηαὶ ζεικῆξ πμθζηείαξ 

θαιπνόηδηα. 

 

 Ῥεόκηςκ, ὑπενθνμκεῖκ εεμθνόκςξ, ηαὶ ηῶκ ἄκς ἐηγδηεῖκ ηὰξ ἀλίαξ, 

δίδμο ἡιῖκ ηὴκ ἰζπὺκ Θεμθόβε, ημῖξ ηῷ ζεπηῷ ζμο καῷ 

πνμζεδνεύμοζζ, ηαὶ ηῷ Σπδθαίῳ ζμο ζμθέ, ὕικμκ εεῖμκ ἀεὶ ζμζ 

πνμζάβμοζζ. 

 

Γοκάιεζ, ηῶκ ἱενῶκ πνεζαεζῶκ ζμο, δοκαιμύιεκμζ ἀεὶ Ἰςάκκδ, μἱ 

ηὴκ ἁβίακ Μμκήκ ζμο μἰημῦκηεξ, ἐπζαμοθῶκ ηαὶ ζηακδάθςκ ημῦ 

ὄθεςξ, πενζβζκόιεεα ζηεῤῥῶξ, ηαὶ ηὴκ ζὴκ πνμζηαζίακ ηδνύηημιεκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰθύμξ, ἁιανηζῶκ πμθοηνόπςκ, ηαὶ παεῶκ ιε ἀηαεάνηςκ Πανεέκε, 

ὕδαηζ πθῦκμκ ηῆξ ζῆξ εὐζπθαπκίαξ,   ηαὶ ηαεανόκ ιε πανάζηδζμκ 

Ἄπνακηε, ηῷ ιέθθμκηζ ηνῖκαζ ἡιᾶξ, θζθακενώπῳ Υἱῷ ζμο ηαὶ 

Πθάζηῃ ιμο. 

 

Γζάζςζμκ, Ἠβαπδιέκε Ἀπόζημθε Ἰςάκκδ, πάζδξ αθάαδξ ηαὶ 

παθεπῶκ πενζζηάζεςκ, ημὺξ ηαηαθεύβμκηαξ πίζηεζ ηῇ ζῇ πνεζαείᾳ. 
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Ἄπνακηε, ἡ δζὰ θόβμο ηὸκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ ηῶκ 

ἡιενῶκ ηεημῦζα, δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παννδζίακ. 

 

Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὡξ ἐπζζηήεζμξ θίθμξ Ἀπόζημθε, ηῷ Γζδαζηάθῳ Φνζζηῷ ἀεὶ 

πνέζαεοε, θοηνμῦζεαζ ἡιᾶξ πάζδξ εθίρεςξ, ηαὶ ἐπδνείαξ δεζκῆξ ημῦ 

ἀθάζημνμξ· ζὺ βὰν ἡιῶκ ιέβαξ ὑπένιαπμξ. 

 

Πνμηείιεκμκ. 

Εἰο πᾶζαλ ηὴλ γῆλ ἐμῆιζελ ὁ θζόγγνο αὐηνῦ…Σηηρ. Οἱ νὐξαλνὶ 

δηεγνῦληαη δόμαλ Θενῦ… 

Δὐαββέθζμκ. η ημῦ ηαηά Ἰςάκκδκ. 

Τῷ ηαζνῷ ἐηείκῳ εἰζηήηεζζακ πανὰ ηῷ Σηαονῷ ημῦ Ἰδζμῦ ἡ Μήηδν 

αὐημῦ, ηαὶ ἡ ἀδεθθὴ ηῆξ Μδηνὸξ αὐημῦ, Μανία ἡ ημῦ Κθςπᾶ, ηαὶ 

Μανία ἡ Μαβδαθδκή. Ἰδζμῦξ μὖκ ἰδὼκ ηὴκ Μδηένα αὐημῦ, ηαὶ ηὸκ 

Μαεδηὴκ πανεζηῶηα ὅκ ἠβάπα, θέβεζ ηῇ Μδηνί αὐημῦ· Γύκαζ, ἰδμὺ ὁ 

οἱόξ ζμο. Δἶηα θέβεζ ηῷ Μαεδηῇ. Ἰδμὺ ἡ Μήηδν ζμο. Καὶ ἀπ’ 

ἐηείκδξ ηῆξ ὥναξ ἔθααεκ ὁ Μαεδηὴξ αὐηὴκ εἰξ ηὰ ἴδζα. Οὖημξ ἐζηζκ 

ὁ Μαεδηὴξ ὁ ιανηονῶκ πενὶ ημύηςκ, ηαὶ βνάραξ ηαῦηα· ηαὶ 

μἴδαιεκ, ὅηζ ἀθδεὴξ ἐζηζκ ἡ ιανηονία αὐημῦ. Ἔζηζ δὲ ηαὶ ἄθθα 

πμθθά, ὅζα ἐπμίδζεκ ὁ Ἰδζμῦξ, ἅηζκα ἐὰκ βνάθδηαζ ηαε’ ἕκ, μὐδὲ 

αὐηὸκ μἶιαζ ηὸκ ηόζιμκ πςνῆζαζ ηὰ βναθόιεκα αζαθία. Ἀιήκ. 

 

 Δόμα. Ταῖξ ημῦ Ἀπμζηόθμο… 

Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο… 

Πνμζόιμζμκ. 

Ἦρνο πι. Β΄.   Ὅιελ ἀπνζεκέλνη. 

Σηηρ. Ἐιέεζόλ κε ὁ Θεὸο θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο ζνπ… 

Μύζηδξ Θεμδίδαηημξ, ἠβαπδιέκμξ πανεέκμξ, θίθμξ ἐπζζηήεζμξ, ηῷ 

Φνζζηῷ Ἀπόζημθε ἀκαδέδεζλαζ· πνὸξ αὐηὸκ ἔπςκ μὖκ, πμθθὴκ 

παῤῥδζίακ, ηαεζηέηεοε δεόιεεα,   ῥύεζεαζ πάκημηε, κόζςκ ηαὶ 

ηζκδύκςκ ηαὶ εθίρεςκ, ροπῆξ ὁιμῦ ηαὶ ζώιαημξ, ημὺξ εἰθζηνζκῶξ 

ζε βεναίνμκηαξ, ηαὶ ἐκ ιεηακμίᾳ, αζμῦκ ἡιᾶξ ἀλίςζμκ ζμθέ, ὡξ ἄκ 

ηῆξ ἄκς θαιπνόηδημξ, ιέημπμζ βεκώιεεα. 
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ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Γόλδξ εείαξ ἐηθάκηςν, ηῆξ Ἁβίαξ Τνζάδμξ ὤθεδξ Ἀπόζημθε· δζὸ ιε 

ἀδμλίαξ, παεῶκ ηῶκ ἀηαεάνηςκ, ἀπμθύηνςζαζ δέμιαζ, ηαὶ 

θάιπνοκόκ ιμο ηὸκ κμῦκ, θςηὶ ηῆξ ἀπαεείαξ. 

 

Οἱ πνμζπίπημκηεξ πίζηεζ, ηῷ ζεπηῷ ζμο Σπδθαίῳ ζμθὲ Ἀπόζημθε, ἐκ 

ᾧ ηὸ ημῦ Σςηῆνμξ, ἐκ Πκεύιαηζ Ἁβίῳ, Δὐαββέθζμκ ἔββναραξ, 

πθδνμῦκηαζ ἁβζαζιμῦ, ὑικμῦκηέξ ζμο ηὴκ πάνζκ. 

 

πμθῆηα ηῶκ ἄκς, ημῦ Θεμῦ ιοζηδνίςκ εεῖε Ἀπόζημθε, 

ἀπόζηεζθμκ ὑρόεεκ, ἡιῖκ ηαῖξ ζαῖξ πνεζαείαζξ, θῶξ ηαὶ πάνζκ ηαὶ 

ἔθεμξ, ηαὶ ηῶκ βδΐκςκ ἡιᾶξ, ἀκύρςζμκ θνμκηίδςκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γκώιδκ Θείακ ιμζ δίδμο, ηαὶ ηανδίακ εὐεεῖακ ηαὶ κμῦκ Θεόθνμκα, 

ὡξ ἄκ ἐκ ιεηακμίᾳ, ηαὶ πάξῃ εὐζεαείᾳ, ηὸκ ὑπόθμζπμκ αίμκ ιμο, 

δζαηεθέζς, Ἁβκή, ηαὶ ηύπς εείαξ δόλδξ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἔπεζ ζε Πάηιμξ, ιέβακ πνμζηάηδκ ηαὶ ηθέμξ· δζὰ ημῦημ ζμζ 

πνμζπίπηεζ ηαε’ ἑηάζηδκ, ηὴκ ζὴκ Θεμθόβε, ἀκηίθδρζκ αἰημῦζα. 

 

Ῥείενμζξ ἀΰθμζξ, ηῶκ ἱενῶκ πνεζαεζῶκ ζμο, ἀπμηάεανμκ ἡιῶκ ηὰξ 

δζακμίαξ, ὅπςξ Ἰςάκκδ, ὑικῶιέκ ζμο ηὴκ πάνζκ. 

 

Ἄκςεεκ ἴδε, ημὺξ εὐθααῶξ πνμζζόκηαξ, ηῷ Σπδθαίῳ ζμο ὦ ηῶκ 

ἀῤῥήηςκ ιύζηα, ηαὶ πανάζπμο ημύημζξ, ηὴκ ζὴκ εὐθμβίακ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σὲ ηὴκ ηεημῦζακ, ηὸκ ααζζθέα ηῆξ δόλδξ, ἱηεηεύμιεκ Πανεέκε 

Θεμηόηε, ὅπςξ ηῆξ εενιῆξ ζμο, ηύπςιεκ πνμζηαζίαξ. 
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ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰάζεζξ πᾶζζ ανύςκ, ιάηαν Ἰςάκκδ, ηὰ ηῶκ ροπῶκ ἡιῶκ ἴαζαζ 

ηναύιαηα, ζςιαηζηῶκ ἀθβδδόκςκ ἡιᾶξ θοηνμύιεκμξ. 

 

 Μὴ παύξῃ ἐπμπηεύςκ, ηαύηδκ ζμο ηὴκ κῆζμκ, ἀκαηεζιέκδκ πζζηῶξ 

ηῇ ζῇ πάνζηζ, ημὺξ ἐκ αὐηῇ ηαημζημῦκηαξ ζηέπςκ ιαηάνζε. 

 

 Ὁ θίθμξ ημῦ Κονίμο, ηαὶ ἠβαπδιέκμξ, ηαὶ ἐπζζηήεζμξ ιάηαν 

Ἀπόζημθμξ, ημῦημκ θζθεῖκ ὁθμρύπςξ ηἀιὲ ἀλζςζμκ. 

Θενηνθίνλ. 

 

πένηενμκ ηὸκ κμῦκ ιμο, ηῶκ δεζιῶκ ηῆξ ὕθδξ, ηαὶ ηῆξ ημῦ ηόζιμο 

ἀκάδεζλμκ ζπέζεςξ, ηαὶ ηῇ ἀβάπῃ ηῇ εείᾳ Πανεέκε ζύκδεζμκ. 

 

 Τὸ Ἄμηνλ ἐζηη θαὶ ηὰ κεγαιπλάξηα. 

 

Φαίνμζξ Ἀπμζηόθςκ ἡ ηαθθμκή, ηαὶ Θεμθμβίαξ, Θεδβόνμξ 

ιοζηαβςβόξ· παίνμζξ Ἰςάκκδ, Φνζζηῷ ἠβαπδιέκε, ηῶκ εὐζεαῶκ 

πνμζηάηδξ ὁ ἑημζιόηαημξ. 

 

Ὅθμξ ἀκαηείιεκμξ ηῷ Φνζζηῷ, ὡξ ηῆξ πανεεκίαξ, ηαὶ ἀβάπδξ ζηεῦμξ 

θαιπνόκ, ημύημο ἐκ ηῷ ζηήεεζ, ἀκέπεζαξ Θεόθνμκ, ηαὶ ἐλ αὐημῦ 

ἠνύζς, ζμθίαξ ἄαοζζμκ. 

 

Γίηηοα ηαὶ πθμῖα ηαηαθζπώκ, εενιῶξ Ἰςάκκδ, ἠημθμύεδζαξ ηῷ 

Φνζζηῷ, ηαὶ θςηὸξ ημῦ Θείμο, δελάιεκμξ ηὴκ αἴβθδκ, ἀκενώπμοξ 

γςβνῶκ ὤθεδξ, θόβῳ ηῆξ πάνζημξ. 

 

 Τῷ Σηαονῷ ἱζηάιεκμξ ημῦ Φνζζημῦ, παν’ αὐημῦ ἐδέλς, ηὴκ 

ηεημῦζακ αὐηὸκ ἁβκῶξ, ηαὶ οἱὸξ ἐδείπεδξ, εεηὸξ ηῆξ Θεμηόημο· ὦ 

δόλδξ Ἰςάκκδ, ἧξ ηαηδλίςζαζ. 
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 Φαίνεζ Θεμθόβε Πάηιμξ ἐκ ζμί, ηαὶ ὥζπεν θζιέκα, ἀηθοδώκζζημκ 

ἀθδεῶξ, ηὴκ ζεπηὴκ Μμκήκ ζμο, πθμοημῦζα ἐηθοηνμῦηαζ, 

ηνζηοιζῶκ ημῦ αίμο, ηῇ πνμζηαζίᾳ ζμο. 

 

Ἔπςκ παῤῥδζίακ πνὸξ ηὸκ Φνζζηόκ, πμθθὴκ Θεμθόβε, ηαεζηέηεοε 

ἐηηεκῶξ, ῥύεζεαζ ηζκδύκςκ, ηαζ πάζδξ δοζπενείαξ, ημὺξ 

ἐπζηαθμοιέκμοξ ηὴκ ζὴκ ἀκηίθδρζκ. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ ἡ 

δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ, ιεηὰ ηῆξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ, 

εἰξ ηὸ ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

 

Τὸ Τνζζάβζμκ, ηὰ ζοκήεδ ηνμπάνζα, ἐηηεκὴξ ηαὶ ἀπόθοζζξ, ιεε’ ἥκ 

ηὸ ἑλῆξ: 

40 Κύξη ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Μέβαξ ἀκηζθήπηςν ηαὶ θνμονόξ, ὤθεδξ ηῆξ Φνζζημῦ ηηθδζίαξ, 

ὥζπεν αὐημῦ Μαεδηήξ, Ἰςάκκδ ἔκδμλε, Θεμθμβίαξ πδβή· δζὰ ημῦημ 

πνμζπίπημιεκ, ηῇ ζῇ πνμζηαζίᾳ, ηαὶ πζζηῶξ αμῶιέκ ζμζ, ἀπὸ 

ααεέςκ ροπῆξ· ζηέπε ηαὶ δζάζςγε πάκηαξ, ηαῖξ ζαῖξ ἱηεζίαζξ 

παιιάηαν, πάζδξ πνμζαμθῆξ ηαὶ πενζζηάζεςξ. 

 

Γέζπμζκα, πνόζδελαζ … 

 

Τὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο … 

 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός, 
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν. 


