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17 ΜΑΨΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΧΝ 

ΟΙΧΝ ΠΑΣΔΡΧΝ ΗΜΧΝ, ΝΔΚΣΑΡΙΟΤ ΚΑΙ 

ΘΔΟΦΑΝΟΤ, ΚΣΗΣΟΡΧΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ 

ΒΑΡΛΑΑΜ ΣΧΝ ΜΔΣΔΧΡΧΝ 

 

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

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο, Ακήλ. 

Φαικόο ξκβ’ (142). 

Κύξηε εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ… 

Θεόξ Κύνζμξ ηαζ επέθακεκ διίκ, (ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

. Ήρνο δ’ . Ο πςσζείο ελ ησ ηαπξώ. 

Τδξ ζζαββέθμο πμθζηείαξ ημοξ θύπκμοξ, ηαζ ιμκαγόκηςκ 

δζδαζηάθμοξ ανίζημοξ, εκ ηαπεζκή ηανδία ζηεηεύζςιεκ, ζζε 

Θεόθακεξ, ηαζ Νεηηάνζε εείε, δέδζζκ πμζήζαηε, εηηεκή ης Κονίς, 

ίκα θοηνώζδ πάκηαξ πεζναζιώκ, ηαζ Παναδείζμο πμζήζδ μζηήημναξ. 

Γόμα. Καη λπλ. Θενηνθίνλ. 

Οο ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε, … 

Φαικόο λ’ (50). 

Διέεζόλ κε, ν Θεόο… 

 

Χδή α’ . Ήρνο πι. Γ’ . Τγξάλ δηνδεύζαο. 

Θεθπεέκηεξ ης πόες ημο Ιδζμύ, Αοηώ ιόκς γήζαζ, επμεήζαηε εη 

παζδόξ, ηαζ ζηύααθα πάκηα δβδεέκηεξ, εκ ενδιίαζξ δζάβεζκ 

πνμείθεζεε. 

Ιάζαζεε ζζμζ ημο Θεμύ, Θεόθακεξ ιάηαν, Νεηηανίς ζοκ ης 

ηθεζκώ, παεώκ ηε ηαζ κόζςκ επςδύκςκ, ηαζ επδνείαξ δαζιόκςκ ιε 

νύζαζεε. 

Λζπόκηεξ ηα πνόζηαζνα ηαζ θεανηά, μονακίμο δόλδξ, ακεδείπεδηε 

γδθςηαί, μιμύ εκ ηδ βδ αβςκζζεέκηεξ, ηαζ ης Κονίς αιέιπηςξ 

δμοθεύζακηεξ. 
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Θενηνθίνλ. 

Αννήηςξ δ ηέλαζα ημκ Φνζζηόκ, ηαζξ πνεζαείαζξ δέλαζ, ηςκ Οζίςκ 

Σμο θεζημονβώκ, ηαζ νύζαζ ηζκδύκςκ ηδκ ροπήκ ιμο, δκ ακαηίεδιζ 

Μήηεν ηδ ζηέπδ Σμο. 

Χδή γ’ . Οπξαλίαο αςίδνο. 

Σηαεδνάκ ηδκ πμνείακ δζαηναηήζακηεξ ζζμζ, πάζδξ αζηαεείαξ ηαζ 

πθάκδξ διάξ θοηνώζαζεε, ίκα κμιίιςξ Φνζζηώ, αεθήζακηεξ ηαζ 

ειθνόκςξ, ηδξ γςήξ ημκ ζηέθακμκ, απμθδρόιεεα. 

 

Ιενέςκ ημ ηθέμξ, ηςκ ιμκαζηώκ ηαύπδια, ζζε Θεόθακεξ ιάηαν, 

ζεπηέ Νεηηάνζε, επεοθμβήζαηε, ηςκ ιμκαγόκηςκ πμνείαξ, πάνζκ 

επμονάκζμκ, αοηαίξ δςνμύιεκμζ. 

 

Υπμηαβήκ πζζημηάηδκ παηνί αβίς εκδείλακηεξ, ηαζ εκ πνμζεοπή ηαζ 

αζηήζεζ, εκδζαηνίρακηεξ, πάνζκ εζθήθαηε, Πκεύιαηζ εείς εθηύεζκ, 

ηαζ Φνζζηώ πνμζάβεζεαζ, άιςια ενέιιαηα. 

Θενηνθίνλ. 

Πνμεζηώζα οπάνπεζξ ηαζ ιμκαζηώκ ζύιαμοθμξ, άζπζθε Μανία 

Πανεέκε· δζμ πανίηςζμκ, ηαζ ηαηαλίςζμκ, αβκή ηανδία δμοθεύεζκ, 

ηαζ δμλάγεζκ άπνακηε, ημκ εείμκ Τόημκ Σμο.  

 

Χδή δ’ . Δηζαθήθνα Κύξηε. 

Νήρζκ δμξ ηαζ εβηνάηεζακ, ημζξ πζζημίξ Παηένςκ δοάξ μιόηζιε, ηαζ 

πανάζπμο ιμζ δζάηνζζζκ, άηνςκ ηςκ δαζιόκςκ θοηνμοιέκδ ιε. 

 

Σπήια εείμκ ηαζ άβζμκ, πακμζηεί ηνζζιάηανεξ εκδοζάιεκμζ, 

οπμζπέζεζξ ηαξ ημο Σπήιαημξ, αηθζκώξ ηδνήζαζ αλζώζαηε. 

Ωξ αηνόπμθδ πάνζημξ, Βανθαάι δ πέηνα οιάξ εθείθηοζεκ, ηαζ εκ 

ηαύηδ αζηδζάιεκμζ, ζςηδνίαξ πύνβμκ ηαηεθίπεηε. 

Θενηνθίνλ. 

Ω αιόθοκηε Γέζπμζκα, ημκ ιειμθοζιέκμκ ημζξ πθδιιεθήιαζζκ, 

ηαημζηηίνδζμκ ηαζ ηάεανμκ, ηαζξ ζεπηαίξ πνεζαείαζξ ηςκ Οζίςκ 

Σμο. 
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Χδή ε’ . Φώηηζνλ εκάο. 

Ίδε ζοιπαεώξ, ηδξ ροπήξ ιμο ηδκ ηαηάπηςζζκ, ηαζ πανάζπμο 

ιεηακμίαξ ιμζ μδόκ, δοάξ Παηένςκ, ης Κονίς πνμζεδνεύμοζα. 

 

Ίαζαζ ηαπύ, ηδκ ροπήκ ιμο αζεεκήζαζακ, ναεοιίαξ ηαζ πμνώζεςξ 

ζώ, ς Θεόθακεξ θανιάης ηδξ πνεζαείαξ ζμο.  

 

Θνόκμξ ηαεανόξ, ηδξ Τνζάδμξ ακαδέδεζλαζ, δοάξ αβία ηαζ 

πακεοηθεήξ, δζ’ εοπμζΐαξ ης Θεώ εοανεζηήζαζα. 

Θενηνθίνλ. 

Ήθζμκ Φνζζηόκ, εκ αβηάθαζξ Σμο ααζηάζαζα, δζαθύεζξ ηδξ ροπήξ 

ημκ ζημηαζιόκ, ηςκ γδημύκηςκ ημ πμθύ Σμο Μήηεν έθεμξ. 

Χδή ζη’ . Σελ δέεζηλ. 

Μκδιόκεοζμκ, ηαζ διώκ πακμζηηίνιςκ, ηςκ εζπάηςκ ηαζ αεθίςκ 

Σμο δμύθςκ, ηαζ ιδ εάζδξ εζξ ηέθμξ μθέζεαζ, ηαζ εκ ναζηώκδ ημκ 

αίμκ δζένπεζεαζ, ζηέηαζ πέθμοζζκ αεί, Μεηεώνςκ μζ εείμζ 

αοηάδεθθμζ. 

Δη πάκηςκ, επενπμιέκςκ δεζκώκ ιε, θύηνςζαί ιε Θεόθακεξ Πάηεν, 

ςξ παννδζίακ πμθθήκ ηεηηδιέκμξ, ηαζ ζοιπαεείαξ οπάνπςκ ημ 

πέθαβμξ, πεκέζηαημξ βαν ανεηώκ, ηαζ αζηήζεςξ άβεοζημξ βέβμκα. 

 

Νμζήιαηα, ηαζ πακημίαζ ηαηώζεζξ, ημκ διέηενμκ ηανάηημοζζ αίμκ, 

ηαζ πεζναζιώκ, θεβεώκ ιε ζοκεθίαεζ, εζξ αεοιίαξ ειαάθθμοζα 

ζηέκςζζκ, ηαζ κοκ πνμζθεύβς εθ’ οιάξ, ελαζημύιεκμξ εείακ 

πανάηθδζζκ. 

Θενηνθίνλ. 

Πνμζόνιζζμκ, ηδκ γςήκ ιμο Γέζπμζκα, Παναδείζμο πνμξ ημκ εείμκ 

θζιέκα, ηαζ πάζδξ νύζαζ δεζκήξ ηνζηοιίαξ, ηαζ ηςκ παεώκ ιμο ημκ 

ηθύδςκα ηόπαζμκ, όπςξ δμλάγς εη ροπήξ, ηδκ πμθθήκ πνμξ ειέ 

εοζπθαβπκίακ Σμο 

Γζάζςζμκ, ς πακμζία δοάξ ηςκ ηηζηόνςκ, από πακημίςκ ηζκδύκςκ 

ημοξ δμύθμοξ ζμο, ηαζ ζηήνζλμκ Ονεμδόλςκ ηα πθήεδ. 
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Άπνακηε, δ δζα θόβμο ημκ Λόβμκ ακενιδκεύηςξ, επ’ εζπάηςκ ηςκ 

διενώκ ηεημύζα δοζώπδζμκ, ςξ έπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

 

Κνληάθηνλ. Ήρνο β’ . Σα άλσ δεηώλ. 

Γοάξ εηθεηηή μιαίιςκ ης ζώιαηζ, πνδζηή λοκςνίξ, μιόθνςκ ης 

πκεύιαηζ, ζοκ Νεηηανίς Θεόθακεξ πάκηζιε, Φνζζηόκ ημκ Θεόκ 

ζηεηεύζαηε, όπςξ θοηνώζδ διάξ πεζναζιώκ, ηαζ εκ ημζξ μίημζξ 

πανάζπδ μιόκμζακ. 

Πνμηείιεκμκ: Οζ ζενείξ Σμο Κύνζε εκδύζμκηαζ δζηαζμζύκδκ, ηαζ μζ 

ζζμί Σμο αβαθθζάζμκηαζ. 

Ση.: Θαοιαζηόξ μ Θεόξ εκ ημζξ Αβίμζξ Αοημύ· ημζξ Αβίμζξ ημζξ εκ ηδ 

βδ Αοημύ, εεαοιάζηςζεκ μ Κύνζμξ. 

Δπαγγέιηνλ. Δθ ηνπ θαηά Μαηζαίνλ. 

Δίπεκ μ Κύνζμξ ημζξ εαοημύ Μαεδηαίξ· Πάκηα ιμζ πανεδόεδ οπό ημο 

Παηνόξ ιμο, ηαζ μοδείξ επζβζκώζηεζ ημκ Υζόκ, εζιή μ Παηήν, μοδέ 

ημκ Παηένα ηζξ επζβζκώζηεζ, εζιή μ Υζόξ, ηαζ ς εάκ αμύθδηαζ μ Υζόξ 

απμηαθύραζ. Γεύηε πνμξ ιε πάκηεξ μζ ημπζώκηεξ ηαζ πεθμνηζζιέκμζ, 

ηαβώ ακαπαύζς διάξ. Άναηε ημκ γοβόκ ιμο εθ’ οιάξ, ηαζ ιάεεηε 

απ’ ειμύ, όηζ πνάμξ εζιί, ηαζ ηαπεζκόξ ηδ ηανδία, ηαζ εονήζεηε 

ακάπαοζζκ ηαζξ ροπαίξ οιώκ. Ο βαν γοβόξ ιμο πνδζηόξ, ηαζ ημ 

θμνηίμκ ιμο εθαθνόκ εζηί.  

Γόλα: Ταζξ ηςκ Σςκ Οζίςκ... 

Καζ κοκ: Ταζξ ηδξ Θεμηόημο... 

Πνμζόιμζμκ. Ήπμξ πθ. α’ . θδκ απμεέιεκμζ. Ση.: Δθεήιμκ, εθέδζόκ 

ιε μ Θεόξ... 

Νέμζ ζηύθμζ ώθεδηε, ηδ ημο Φνζζημύ Δηηθδζία, Μεηεώνςκ 

ζέικςια, Άβζμζ Θεόθακεξ ηαζ Νεηηάνζε, πάζακ βαν κείιακηεξ, 

παηνζηήκ μοζίακ, εκ πενζί πεκήηςκ ιάηανεξ, Φνζζηόκ ςκήζαζεε, 

όθαμκ εζαεί δζαιέκμκηα· δζ’ όκπεν ζοζηαονμύιεκμζ, Βανθαάι ης 

ζηύθς ακήθεεηε, έκεα εθθαιθεέκηεξ, ημο Πκεύιαημξ ηαζξ εείαζξ 

αζηναπαίξ, εεμθακείαξ εβεύεδηε, κέηηαν ημ αείγςμκ. 

Χδή δ’ . Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Ιζπύκ ηαζ αθμαίακ ηαη’ επενώκ αμνάηςκ ροπή ιμο δώνδζαζ, δοάξ 

ηςκ αοηαδέθθςκ, μιμύ ζοκ Βεκεδίηης, ης θαιπνώ οπδηός ζμο, 

αβζαζεέκηζ ηαπύ, ηδ ζδ πμδδβεζία. 
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Τδκ αεθίακ ροπήκ ιμο ηαηακύλεςξ εείαξ ηαζ εοθααείαξ εενιήξ, 

ειπθήζαηε Παηένεξ, ημκ νύπμκ όπςξ πθύκς, ηςκ αιέηνςκ 

πηαζζιάηςκ ιμο, ηαζ πνμζηοκήζαζ ημθιώ, οιώκ ζεπηήκ εζηόκα. 

 

Τδκ εείακ ηεθεοηήκ ζμο ς Θεόθακεξ ιάηαν αζηήν εδόλαζεκ, 

εθθάιπςκ ηδ ζδ ηέθθδ, ηαζ πάζζκ εκδεζηκύςκ, ημκ οπένζεικμκ αίμκ 

ζμο, ηαζ ηδκ πνμξ ζε ημο Θεμύ, ορίζηδκ εοδμηίακ. 

Θενηνθίνλ. 

νμξ άβζμκ εείμκ εοζηζόθοθθμκ δέκδνμκ μιμύ ηαζ πάκηενπκμκ, 

οπάνπεζξ Θεμηόηε, ημζξ επζηαθμοιέκμζξ, Σδκ βθοηείακ επίηθδζζκ, 

ηαζ αζημοιέκμζξ εενιώξ, ροπήξ θςηίζαζ ζηόημξ. 

 

Χδή ε’ . Σνλ Βαζηιέα. 

Σηάθαλμκ εείμο, βθοηαζιμύ εοθνμζύκδκ, ς Νεηηάνζε ροπήξ ειήξ 

πνμζηάηα, ςξ γςήξ ημ κέηηαν, αθήηηςξ απμθαύςκ. 

 

Δζξ αεοιίακ, εη πμθθήξ ναεοιίαξ, πενζπέπηςηα μ δείθαζμξ Πάηεν, 

αθθά θύηνςζαί ιε, Θεόθακεξ εοπαίξ ζμο. 

 

Σηέπε ηαζ θνμύνεζ, ηαξ αβίαξ ζμο ιάκδναξ, ς αμίδζιε δοάξ ηςκ 

δμιδηόνςκ, πάζζ πμνδβμύζα, ροπώκ ηδκ ζςηδνίακ. 

Θενηνθίνλ. 

Θενάπεοζόκ ιμο, ημ αζεεκέξ ηδξ ροπήξ ιμο, ς πακηάκαζζα ηαζ 

πακμζηηίνιςκ Μήηεν, όπςξ ιεβαθύκς, ηδκ Σδκ παναιοείακ. 

 

Χδή ζ’ . Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ιςακκίκςκ πόθζξ, εθ’ οιίκ ηαοπάηαζ, ηαζ ηδ πνεζαεία οιώκ 

δζαζώγεηαζ, από πακημίςκ ηζκδύκςκ ηαζ πενζζηάζεςκ. 

 

Οζίςξ εηηεθέζαζ, ημκ θμζπόκ ιμο αίμκ, ηαηαλζώζαηε εείμζ 

δμιήημνεξ, μζ ζοκ Αββέθμζξ αΰθμζξ κοκ αβαθθόιεκμζ. 
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Δηδέλαζεε πνμθνόκςξ, πακόζζμζ Παηένεξ, ημ ηαπεζκόκ διώκ ημύημ 

εθύικζμκ, ηαζ βέκεζεέ ιμζ ζζόαζμζ ακηζθήπημηεξ. 

Θενηνθίνλ. 

Ιδείκ Φνζζημύ ηδκ δόλακ, ηδκ πεπμεδιέκδκ, ηαζ Παναδείζμο ηα 

ηάθθδ ηα άννδηα, άλζςζόκ ιε πακάιςιε αεζπάνεεκε. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Άλζόκ εζηζκ ςξ αθδεώξ, ιαηανίγεζκ Σε ηδκ Θεμηόημκ, ηδκ 

αεζιαηάνζζημκ ηαζ πακαιώιδημκ ηαζ ιδηένα ημο Θεμύ διώκ. Τδκ 

ηζιζςηένακ ηςκ Φενμοαείι ηαζ εκδμλμηένακ αζοβηνίηςξ ηςκ 

Σεναθείι, ηδκ αδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημύζακ, ηδκ όκηςξ 

Θεμηόημκ Σε ιεβαθύκμιεκ. 

Τςκ Ιςακκίκςκ εύπμξ θαιπνόκ, Θεόθακεξ εείε, ηαζ Νεηηάνζε ζενέ, 

Μεηεώνςκ δόλα, ηακώκ ηε ιμκαγόκηςκ, οιώκ ηζιίαξ ιάκδναξ, 

εοπαίξ ζηδνίλαηε. 

Πνεζαείακ πμζήζαηε ης Φνζζηώ, δοάξ ηςκ ηηζηόνςκ, Βανθαάι ζοκ 

ης παθαζώ, αζηδηή μιμύ ηε, ης εείς Βεκεδίηης, οπέν ηςκ 

εοθδιμύκηςκ, οιώκ ηδκ άεθδζζκ. 

Ω δοάξ μζία ηαζ θςηαοβήξ, ηθέμξ ηςκ Παηένςκ, ημο Σςηήνμξ 

θαιπνμί πονζμί, μζ εκ ηδ αζηήζεζ, εηθάιρακηεξ ζοιθώκςξ, ροπήξ 

διώκ ημ ζηόημξ, ηαηαθςηίζαηε. 

Ιζαββέθμο αίμο ηδκ ημνοθήκ, θεάζακηεξ πνμεύιςξ, ς Παηένςκ 

δοάξ ζεπηή, νύζαζεε ζθύμξ, αοεμύ ηδξ ναεοιίαξ, ημοξ 

επζηαθμύιεκμοξ οιώκ ημ όκμια. 

Άναηε ηαξ πείναξ πνμξ ημκ Θεόκ, δμιήημνεξ εείμζ, ζηεηεύμκηεξ 

εηηεκώξ, ηαζ ηαεμδδβμύκηεξ, ηαξ ηάλεζξ ιμκαγόκηςκ, εζξ ανεηώκ ηδκ 

ηηήζζκ, κμόξ ηε ηάεανζζκ. 

Οθεέκηεξ ζηοθίηαζ άθθμζ ζμθμί, Βανθαάι ηδ πέηνα, εδμιήζαζεε 

ηδκ Μμκήκ, έκεα πηενςεέκηεξ, ημκ κμοκ εεία δοκάιεζ, ακήθεεηε 

πνμεύιςξ, πνμξ ηα μονάκζα. 

Γέδζζκ πμζήζαηε ης Θεώ, Ιώα εεμθόνε, ηαζ Οζία Καηαθοβή, ζοκ 

θαιπνή πμνεία, πεκηάδμξ ιμκαγόκηςκ, μοξ ης Φνζζηώ πνμθνόκςξ, 

ηαεζενώζαηε. 
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Φύθαηηε εη κόζςκ ηςκ δοζιεκώκ, δοάξ ηςκ ηηζηόνςκ, ηαζ παβίδςκ 

ζαηακζζηώκ, ημοξ πνμζενπμιέκμοξ, ηδ εεία οιώκ ιάκδνα, ηαζ πίζηεζ 

εηγδημύκηαξ, ημ εείμκ έθεμξ. 

Πάζαζ ηςκ Αββέθςκ αζ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Απμζηόθςκ δ 

δςδεηάξ, μζ Άβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηδξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ 

εζξ ημ ζςεήκαζ διάξ. 

Σν Σξηζάγηνλ…. 

 

Ο Θεόο ησλ παηέξσλ εκώλ ν πνηώλ αεί κεζ εκώλ… 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήρνο β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

Γέλαζ, ηδκ ζηέζζμκ ςδήκ, δέλαζ ιμο ημκ αίκμκ ηηζηόνςκ δοάξ 

πακεαύιαζηε, Άβζε Θεόθακεξ, ζοκ Νεηηανίς μιμύ, ηαζ Κονίς 

πνμζάβαβε, ζδκ ζηεηδνίακ, οπέν ημο ηζιώκηόξ ζε, πίζηεζ ηαζ πόες 

πμθθώ, ίκα ζδ ζεπηή ιεζζηεία, άκεζζκ εκ εθίρεζζκ εύνς, ηαζ Αβίμο 

Πκεύιαημξ πανάηθδζζκ.  

 

Γέζπμζκα πνόζδελαζ ηαξ δεήζεζξ ηςκ δμύθςκ Σμο, ηαζ θύηνςζαζ 

διάξ, από πάζδξ ακάβηδξ ηαζ εθίρεςξ. 

 

Τδκ πάζακ εθπίδα ιμο εζξ Σε ακαηίεδιζ, Μήηεν ημο Θεμύ, θύθαλόκ 

ιε οπό ηδκ ζηέπδκ Σμο. 

 

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

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο, Ακήλ. 

 


