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27 ΜΑΨΟΤ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Οζίνπ Ισάλλνπ 

ηνπ Ρώζνπ 

 

Φαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ, … 

 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ ὀλόκαηη 

Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεῖο ἐλ ηῷ ηαπξῶ. 

Τσ Ισάλλε, νη πηζηνί λπλ πξνζδξάκσκελ, νη ελ δεηλνίο θαη ζπκθνξαίο, θαη 

πξνζπέζσκελ, ελ επζεβεία θξάδνληεο, εθ βάζνπο ςπρήο’ Όζηε, βνήζεζνλ, 

εθ’ εκίλ ζνηο ηθέηαηο, πξόθζαζνλ θαη ιύηξσζαη ηεο παξνύζεο αλάγθεο, κε 

παξαβιέςεο δέεζηλ νηθηξάλ ησλ πξνζθεπγόλησλ ηε ζιέπε ζνπ, Άγηε. 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Ήρνο δ’ (Σαρύ πξνθαηάιαβε) 

Εθ γήο ν θαιέζαο ζε, πξνο νπξαλίνπο κνλάο, ηεξεί θαη κεηά ζάλαηνλ 

αδηαιώβεηνλ, ην ζθήλνο ζνπ Όζηε. Σπ γαξ ελ ηε Αζία, σο αηρκάισηνο ήρζο, 

έλζα θαη σθεηώζεο, ησ Φξηζηώ Ισάλλε. Απηόλ νύλ ηθέηεπε ζσζήλαη ηαο 

ςπράο εκώλ. 

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

Οπ ζησπήζνκελ, πνηέ, Θενηόθε, ηαο δπλαζηείαο Σνπ ιαιείλ νη αλάμηνη, εί 

κε γαξ Σπ πξνίζηαζν πξεζβέβνπζα, ηηο εκάο εξξύζαην, εθ ηνζνύησλ 

θηλδύλσλ: Τηο δε δηεθύιαμελ εσο λύλ ειεπζέξνπο: Ούθ απνζηώκελ, 

Δέζπνηλα , εθ Σνπ, ζνπο γαξ δνύινπο ζώδεηο αεί, εθ παληνίσλ δεηλώλ. 

Φαικόο λ΄ (50) 

Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο… 

 

Χδή α’ (Ήρνο πι δ’) «Τγξάλ δηνδεύζαο….» 

Δεηλαίο πηεδόκελνο, ζπκθνξαίο, πξνο ζε επηξξίπησ, θαη ην ζώκα θαη ηελ 

ςπρήλ, δεόκελνο ζνπ, όζηε Πάηεξ, εθ ιππεξώλ θαη δεηλώλ κε ιπηξώζαζζαη. 
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Σαξθόο κε ηνπ θιύδσλνο πξνζβνιή, κάθαξ Ισάλλε, εθηαξάηηεη δηελεθώο, 

εηξήλεπζνλ πάηεξ ηε γαιήλε, ηαηο ηνπ Θενύ ζπκπαζέζη πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Δαηλόλσλ ηα ζηίθε ηα πνλεξά, θαηαπνιεκνύζη, ηνλ ζνλ δνύινλ αλειεώο, 

θαηάιπζνλ ηνύηνπο ηε δπλάκεη, ηε ηνπ Σηαπξνύ θηιαλζξώπνηο πξεζβείαηο 

ζνπ. 

Θενηνθίνλ 

Παξζέλε, ε πύιε ε ηνπ Θενύ, άλνημόλ κνη πύιελ, επζπιαρλίαο θαη εθ 

ππιώλ, ηεο ζαλαηεθόξνπ ακαξηίαο, ηε κεηξηθή παξξεζία ζνπ ξύζαη κε. 

 

 

Χδή γ ’«Οπξαλίαο αςίδνο….» 

Πνλεξίαο αλζξώπσλ νδπλεξώλ πάληνηε, απεηιάο πλεόλησλ δπζθήκσο, ζπ 

κε δηάζσζνλ, ηελ απηώλ ζεξηώδε καλίαλ δηαζθεδάζαο, επζεβώλ ην 

ζηήξηγκα, πάηεξ πελέλδνμε.(δηο) 

 

Επηξεπίζαο παλζόθσο ην ηεο ςπρήο νίθεκα, θαη δηαθεξόλησο θνζκήζαο, 

ζενκαθάξηζηε, ράξηλ ηνπ Πλεύκαηνο εηζδεδεγκέλνο σξάζεο, θαη θσηόο 

πιεξέζηαηνο, σο ζηύινο πύξηλνο. 

Θενηνθίνλ 

Καζαξάο παξζελίαο απνπεζόλ, Πάλαγλε, όισο εκνιύλζελ ησ πάζεη, ηεο 

αζσηίαο κνπ, ε ηεηνθπία Κξηηήλ, ακαξηαλόλησλ αλζξώπσλ, πάζεο 

θαηαθξίζεσο, Παξζέλε, ζώζνλ κε. 

 

Δηάζσζνλ από θηλδύλσλ ηνπο δνύινπο ζνπ, Θενθόξε, ηνπο ελ πίζηεη 

εηιηθξηλεί πξνο Σε θαηαθεύγνληαο, σο έηνηκνλ βνεζόλ ελ αλάγθαηο. 

 

Eπίβιεςνλ ελ επκελεία, παλύκλεηε Θενηόθε, επί ηελ εκήλ ραιεπήλ ηνπ 

ζώκαηνο θάθσζηλ θαη ίαζαη ηήο ςπρήο κνπ ηό άιγνο. 
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Πξεζβείαλ ζεξκήλ 

Πξνζηάηεο ζεξκόο θαη πύξγνο απξνζκάρεηνο, εδείρζεο, ζνθέ, ηνηο πίζηεη 

εθβνώζη ζνη, θαη ζεπηώο θξαπγάδνπζη, Θενθόξε Ισάλλε, πξόθζαζνλ θαη εθ 

θηλδύλσλ ιύηξσζαη εκάο, αεί ηε Τξηάδη παξηζηάκελνο. 

 

 

Χδή δ’ «Δηζαθήθνα Κύξηε….» 

Ιακάησλ ραξίζκαηα, ησ ζεπηώ ηεκέλεη ζνπ νη πξνζθεύγνληεο, αξπόκεζα 

επθξόζπλα, θαη δνμάδνκέλ ζε ζαπκαηόβξπηε. 

Καππαδόθσλ ζπζηήκαηα, θαη ησλ Πξνθνπέσλ πιήζε ηα επιαβή, 

αληηιήπηνξα γηλώζθνπζη, θαη πξνζηάηελ πάληεο επθεκνύζη ζε. 

Δηαβάο αλδξηθόηαηα, λέθνο ηεο ζαξθόο ζνπ δηα ζεο ηεο πξάμεσο, είζσ 

γέγνλαο ανίδεκε, ηνπ θσηόο ηνπ ζείνπ, σο επόζεζαο. 

Θενηνθίνλ 

Οίθνο γέγνλαο, άρξαληε, ηνπ Θενύ ησλ όισλ σο Αεηπάξζελνο, νίθνλ όζελ 

κε αλάδεημνλ, αξεηώλ ελζέσλ, ζεία ράξηηη. 

 

Χδή ε’ «Φώηηζνλ εκάο….» 

Φξνύξεζνλ εκάο ηαηο πξεβείαηο ζνπ, καθάξηε, θαη ησ βξαρίνλί ζνπ ησ 

θξαηαηώ, πηθξνύο δαίκνλαο θαηάβαιε, ππεξζαύκαζηε. 

 

Δώξεζαη εκίλ, ηελ πγείαλ δενκέλνηο ζνπ, θαη ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζώκαηνο 

αεη, θαη ηελ κπξίπλννλ ξώζηλ, πάηεξ παλόιβηε. 

 

Ίαζαη ιαόλ πξνζδξακόληα ζνη, ζαπκάζηε θαη ινηκηθήο λόζνπ θαη ππξεηώλ, 

θαη αιγεδόλσλ παληνίσλ όισο δηάζσζνλ. 

Θενηνθίνλ 

Φαίξεη επί ζνη, Θενηόθε, θηίζηο άπαζα, ησλ Αγγέισλ ηα ζπζηήκαηα, θαη 

ησλ αλζξώπσλ γιώζζαη πάζαη δνμάδνπζη. 
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Χδή ζη’ «Σελ δέεζηλ, εθρεώ..» 

Θαπκάησλ ζε ζπζαπξόλ επίζηακαη, θαη πεγήλ ησλ αγαζώλ, Ισάλλε, 

αξξσζηηώλ, ηαηξεύνληα πάζε, θαη ελεξγείαο δαηκόλσλ ειαύλνληα, θαη 

δένκαη ζσζήλαη λπλ, εθ θζνξάο κε θαθώλ, ραξηηώλπκε. 

 

Πξνζηάηηλ ζε ησλ πησρώλ θεξύηηνκελ, θαη θξνπξόλ Καππαδνθίαο απάζεο, 

ησλ πεηξαζκώλ δηαιύνληα όρινλ, θαη δπζζεβώλ επεξείαο δηώθνληα, θαη 

πάληαο λπλ ηνπο επζεβείο, ησλ δεηλώλ ιπηξσζήλαη δεόκεζα. 

 

Ληκέλα ζε ελ θηλδύλνηο έρνκελ, θαη ελ ζιίςεζη πξνζηάηελ, πακκάθαξ, θαη 

παληειή ζπκθνξώλ ζσηεξίαλ, θαη πνηακόλ δσξεώλ αλεμάληιεηνλ, θαη 

βξύζηλ επεξγεζηώλ, θαη πεγήλ ηακάησλ αέλαλανλ. 

 

Θενηνθίνλ 

Αγθάιαηο ζνπ θαη καζηνίο, ώ Δέζπνηλα, ησ Υηώ ζνπ κεζηηεύνπζη ζείμνλ, 

ζνηο ηέθλνηο ηα εθείλνπ Παξζέλε, ζηαπξόλ θαη ιόγρελ θαη ζπόγγνλ θαη 

θάιακνλ, νύησο δ’ ηιέσζσλ απηόλ, εθ’ εκίλ ηνηο πνιιά ακαξηήκαζη. 

 

Δηάζσζνλ από θηλδύλσλ ηνπο δνύινπο ζνπ, Θενθόξε, ηνπο ελ πίζηεη 

εηιηθξηλεί πξνο Σε θαηαθεύγνληαο, σο έηνηκνλ βνεζόλ ελ αλάγθαηο. 

 

Άρξαληε, ε δηα ιόγνπ ηνλ Λόγνλ αλεξκελεύησο, επ’ εζράησλ ησλ εκεξώλ 

ηεθνύζα, δπζώπεζνλ, σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ 

Πξνζηαζία ησλ Φξηζηηαλώλ αθαηαίζρπληε, κεζηηεία πξόο ηόλ πνηεηήλ 

ακεηάζεηε, κή παξίδεο ακαξησιώλ δεήζεσλ θσλάο, αιιά πξόθζαζνλ ώο 

αγαζή, εηο ηελ βνήζεηαλ εκώλ ησλ πηζηώο θξαπγαδόλησλ ζνη, Τάρπλνλ εηο 

πξεζβείαλ θαη ζπεύζνλ εηο ηθεζίαλ, ε πξνζηαηεύνπζα αεί, Θενηόθε, ησλ 

ηηκώλησλ ζε. 
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Πξνθείκελνλ 

Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ, ν ζάλαηνο ηνπ Οζίνπ Απηνύ.ηίρνο: Μαθάξηνο 

αλήξ ν θνβνύκελνο ηνλ Κύξηνλ… 

Επαγγέιηνλ Έθ ηνπ θαηά Λνπθάλ 

Τσ θαηξώ εθείλσ έζηε ν Ιεζνύο επί ηόπνπ πεδηλνύ, θαη όρινο καζεηώλ 

απηνύ θαη πιήζνο πνιύ ηνπ ιανύ από πάζεο ηεο Ινπδαίαο θαη Ιεξνπζαιήκ 

θαη ηεο παξαιίνπ Τύξνπ θαη Σηδώλνο’ νί ήιζνλ αθνύζαη απηνύ θαη ηαζήλαη 

από ησλ λόζσλ απηώλ, θαη νη νρινύκελνη ππό πηαηζκάησλ αθαζάξησλ, θαη 

εζεξαπεύνλην. 

Καη παο ν όρινο εδήηεη άπηεζζαη απηνύ, όηη δύλακηο παξ’ απηνύ εμήξρεην 

θαη ηάην πάληαο. Καη απηόο επάξαο ηνπο νθζαικνύο απηνύ έιεγελ 

«Μαθάξηνη νη πησρνί όηη πκεηέξα εζηίλ ε βαζηιεία ηνπ Θενύ. Μαθάξηνη νη 

πεηλώληεο λπλ όηη ρνξηαζζήζεζζαη. Μαθάξηνη νη θιαίνληεο λπλ όηη 

γειάζεηε. Μαθάξηνη έζηε όηαλ κηζήζσζηλ πκάο νη άλζξσπνη, θαη όηαλ 

αθνξίζσζηλ πκάο θαη νλεηδίζσζη θαη εθβάισζη ην όλνκα πκώλ σο πνλεξόλ 

έλεθα ηνπ πηνύ ηνπ αλζξώπνπ. Φαίξεηε ελ εθείλε ηε εκέξα θαη ζθηξηήζαηε, 

ηδνύ γαξ ν κηζζόο πκώλ πνιύο ελ ησ νπξαλώ». 

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη αγίσ Πλεύκαηη 

Ταηο ηνπ ζνπ Οζίνπ πξεζβείεο Ειεήκνλ, εμάιεςνλ ηα πιήζε ησλ εκώλ 

εγθιεκάησλ. 

Καη λπλ θαη αεη, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ 

Ταηο ηεο Θενηόθνπ πξεζβείεο Ειεήκνλ, εμάιεςνλ ηα πιήζε ησλ εκώλ 

εγθιεκάησλ 

 

ηίρνο: Διέεζνλ κε, ν Θεόο, θαηά ην κέγα Έιεόο νπ, θαη θαηά ην 

πιήζνο ησλ νηθηηξκώλ νπ, εμάιεηςνλ ην αλόκεκά κνπ. 

 

Με απνζηεξήζεηο κε, ηεο ζεο ζεξκήο πξνζηαζίαο, Ισάλλε όζηε αιιά 

ζξαύζνλ δένκαη ηε ηζρύη ζνπ, ζξάζε ηα αλίζρπξα, θαη ηα ηνμεύκαηα, ησλ 

δαηκόλσλ ηα αλέιπηζηα, λόζσλ απάιιαμνλ, θαη πεηξαηεξίσλ θαη ζιίςεσλ, 

θαη πάληαο ειεπζέξσζνλ, ησλ ζαηαληθώλ επηζέζεσλ, ίλα ζε γεξαίξσ, θαη 

πόζσ αλπκλώ θαη πξνζθπλώ, θαη κεγαιύλσ ζνπ, Άγηε, έξγα ηα ζεάξεζηα. 
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Χδή δ’ «Οη εθ ηεο Ινπδαίαο» 

Τελ ςπρήλ ζπκεδίαο, θαη ραξάο απάζεο αλάδεημνλ έκπιεσ, ζεόθξνλ 

Ισάλλε, ησλ ζε ζεξκώο πκλνύλησλ, θαη βνάλ αεί δίδαμνλ, ν ησλ Παηέξσλ 

εκώλ, Θεόο επινγεηόο εί. 

 

Λακπξπλζείο ησ ζσ πάζεη, ζθνηηζζέληα κε ακαξηήκαζη ιάκπξπλνλ, ηνλ 

πόζσ πξνζηόληα, ησ ζσ ζεπηώ ιεηςάλσ, θαη θξαπγάδεηλ αμίσζνλ, ν ησλ 

Παηέξσλ εκώλ, Θεόο επινγεηόο εί. 

 

Πεηξαζκώλ θαη θηλδύλσλ, θαη αλάγθεο θαη ζιίςεσο ειεπζέξσζνλ, θαη 

βιάβεο ησλ δαηκόλσλ, ηνπο ζε ζεπηή ζαξξνύληαο, θαη ελ πίζηεη 

θξαπγάδνληαο, ν ησλ Παηέξσλ εκώλ, Θεόο επινγεηόο εί. 

 

Θενηνθίνλ 

Τσλ αλζξώπσλ ν πιάζηεο, ελ γαζηξί ζνπ ζθελώζαο, Θενραξίησηε, 

απάλησλ πξνζηαζίαλ, ησλ δάιαηο θινλνπκέλσλ, θαη βνώλησλ αμίσζνλ, ν 

ησλ Παηέξσλ εκώλ, Θεόο επινγεηόο εί. 

 

 

 

Χδή ε’ «Σνλ Βαζηιέα…» 

Τνηο πνληνπκέλνηο βησηηθαίο ηξηθπκίαηο, ρείξα δίδνπ, πακκάθαξ, πκλνύζη, 

θαη ππεξπςνύζη Φξηζηόλ εηο ηνπο αηώλαο. 

Τσλ ζσλ ιεηςάλσλ ησλ επαγώλ απηνκέλνπο, επσδίαο πιήξσζνλ ζείαο, 

Κύξηνλ πκλνύληεο πηζηώο εηο ηνπο αηώλαο. 

 

Τνπο δενκέλνπο εθηελώο, Θενθόξε, θαη ηελ ράξηλ αηηνύληαο πξνζδέρνπ, θαη 

δνμνινγνύληαο Θεόλ εηο ηνπο αηώλαο. 

Θενηνθίνλ 

Τσλ κνιπζκάησλ κνπ ηελ θαξδίαλ, Παξζέλε, κεηαλνίαο θαζάξηζνλ 

λίπηξνηο, ίλα ζε δνμάδσ εηο πάληαο ηνπο αηώλαο. 
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Χδή ζ’ «Κπξίσο Θενηόθνλ…» 

Αζηέξα, Ισάλλε, ζε ζεκεηνθόξνλ, νκνινγνύκελ εκίλ θώο απγάδνληα, νη 

επζεβείο νξζνδόμσο Φξηζηώ ιαηξεύνληεο. 

 

Ελ ζάισ, Θενθόξε, ηνηο θπκαηνπκέλνηο, πνιιώλ θαθώλ ζνηο ηθέηαηο 

βνήζεζνλ, δηαζθεδάδσλ ηα βέιε ηνπ πνιεκήηνξνο. 

 

Τελ δέεζίλ κνπ δέμαη, ηνπ ηαπεηλσζέληνο θαη ραιεπώλ, Θενθόξε, 

θαθώζεσλ, θαη ακαξηίαο κε ιύηξσζαη. 

Θενηνθίνλ 

Ειπίδα ζσηεξίαο, ησλ εθπεπησθόησλ, αη γελεαί, Θενηόθε, γηλώζθνπζαη, δηα 

παληόο νκνθξόλσο ζε καθαξίδνπζη. 

 

Αμηόλ εζηίλ σο αιεζώο καθαξίδεηλ ζε ηελ Θενηόθνλ, ηελ αεηκαθάξηζηνλ 

θαη παλακώκεηνλ θαη κεηέξα ηνπ Θενύ εκώλ. Τήλ ηηκησηέξαλ ησλ 

Φεξνπβίκ θαη ελδνμνηέξαλ αζπγθξίησο ησλ Σεξαθείκ, ηελ αδηαθζόξσο 

Θεόλ Λόγσλ ηεθνύζαλ, ηελ όλησο Θενηόθνλ ζε κεγαιύλνκελ. 

 

Τνπο ζπλαζξνηζζέληαο ησ ζσ λαώ, ανξάησλ πάληαο, νξαηώλ ηε επηβνπιήο, 

εκάο ηπξαλλνύλησλ, δεόκεζα ξπζζήλαη, ππό ηελ ζελ αηγίδα, ζεξκώο 

πξνζθεύγνληαο. 

 

Τα πεππξσκέλα βέιε ερζξνύ, βξνηνθηόλνπ, πάηεξ, απνκάθξπλνλ αθ΄εκώλ, 

ηαηο πξνο ηελ Τξηάδα, ζεξκαίο ζνπ ηθεζίαηο, όπσο ξπζζέληεο ηνύησλ, ζε 

κεγαιύλσκελ. 

Τνλ αζηέξα πάληεο ηνλ θαεηλόλ, ηνλ εθ Πξνθνπίνπ, απαζηξάςαληα λνεηώο, 

νζίσλ ην θιένο, θαη Καππαδόθσλ δόμαλ, ηνλ ζείνλ Ισάλλελ, ύκλνηο 

ηηκήζσκελ. 

 

Αίηεζαη εηξήλελ παξά Θενύ, πλεπκάησλ γαιήλελ, κέρξη ηέινπο ππνκνλήλ, 

ςπρώλ ζσηεξίαλ, εκίλ ηνηο ζνηο ηθέηαηο, ηνηο επθεκνύζη πόζσ, ηα ζα 

ζαπκάζηα. 
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Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Απνζηόισλ ε 

Δσδεθάο,νη Άγηνη Πάληεο, κεηά ηεο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, εηο ησ 

ζσζήλαη εκάο. 

 

Τν Τξηζάγηνλ…. 

 

«Απνιπηίθνλ» Ήρνο δ’ (Σαρύ πξνθαηάιαβε) 

Εθ γήο ν θαιέζαο ζε, πξνο νπξαλίνπο κνλάο, ηεξεί θαη κεηά ζάλαηνλ 

αδηαιώβεηνλ, ην ζθήλνο ζνπ Όζηε. Σπ γαξ ελ ηε Αζία, σο αηρκάισηνο 

ήρζεο, έλζα θαη σθεηώζεο, ησ Φξηζηώ Ισάλλε. Απηόλ νύλ ηθέηεπε ζσζήλαη 

ηαο ςπράο εκώλ. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήρνο β’ (Όηε εθ ηνπ μύινπ) 

Δεύηε πξνζθπλήζσκελ, πηζηνί, θαη κεη’ επιαβείαο θαη πόζνπ 

θαηαζπαδόκελνη, ιείςαλνλ πεξίζεπηνλ θαη παλππέξηηκνλ, Ισάλλνπ 

ζεόθξνλνο, αγλίζσκελ ρείιε, όκκαηα θαη κέησπα, θαη ηθεηεύζσκελ, όπσο 

θαη εκάο αμηώζε, ηέινπο ζσηεξίνπ θαη ζείνπ, ηαηο απηνύ πξνο Κύξηνλ 

δεήζεζηλ. 

 

Άλσ ησλ Αγγέισλ ηνηο ρνξνίο, θαη ησλ αζινθόξσλ ηνηο δήκνηο, ε ζε αγία 

ςπρή, ηέξπεηαη καθάξηε, θαη ζπλαγάιιεηαη, θαη νζίσλ ηνηο πιήζεζη, ρνξνίο 

πξνθεηώλ ηε, θαη ηεξαξρώλ νκνύ ηνηο ζείνηο ηάγκαζη, θάησ δε ην πάλζεπηνλ 

ζώκα, ύκλνηο θαη σδαίο επαμίσο, πθ’ εκώλ ηηκώκελνλ δνμάδεηαη. 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηαο δεήζεηο ησλ δνύισλ ζνπ, θαη ιύηξσζαη εκάο, από 

πάζεο αλάγθεο θαη ζιίςεσο. 

Τελ πάζαλ ειπίδα κνπ, εηο ζε αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνπ Θενύ, θύιαμνλ κε ππό 

ηελ ζθέπελ ζνπ. 

 

Γη’ επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ν Θεόο, ειέεζνλ θαη 

ζώζνλ εκάο. Ακήλ 


