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20 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΩΝ 

ΔΙ ΣΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΔΡΟΜΑΡΣΤΡΑ ΙΓΝΑΣΙΟΝ 

ΣΟΝ ΘΔΟΦΟΡΟΝ 

 

Γί’ εὐσῶν ηῶν ἁγίυν παηέπυν ἠμῶν, Κύπιε Ἰηζοῦ Υπιζηέ ὁ 

Θεόρ, ἐλέηζον καί ζῶζον ἠμᾶρ. Ἀμήν. 

 

 Θεὸρ Κύπιορ(ηεηπάκιρ μεηα ηυν ζηοίσυν) 

 

Ψαλμόσ ρμβ΄ (142) Κφριε, εἰςάκουςον τῆσ προςευχῆσ μου… 

καὶ ηὸ ηποπάπιον 

                                ῏Ησορ δ΄. ῾Ο ὑτυθείρ. 

Ο ααζηαπεεὶξ ἐκ ηαῖξ Κονίμο ἀβηάθαζξ, ηαὶ ἐκ ροπῇ ζμο 

Τμῦημκ πάθζκ ααζηάζαξ, ᾿Ηβκάηζε ιαηάνζε ἱηέηεοε εενιξ, ὅπςξ 

ἐκμζηήζῃ ιμο, ηῇ ροπῇ ηῇ ἀεθίᾳ, ηαὶ παεκ ημὺξ θέμκηαξ, ὡξ Εςὴ 

εακαηχζῃ, ηαηαλζκ ιε ιμίναξ δελζᾶξ, ὦ Θεμθυνε, ἐκ ὥνᾳ ηῆξ 

Κνίζεςξ. 

Γόξα Καὶ νῦν. Θεοηοκίον. Οὐ ζιυπήζομεν. 

῾Ο Ν΄, μεθ᾿ ὃν ὁ κανών, οὗ ἡ ἀκποζηισίρ: 

“Θανάηυζον, ᾿Ιγνάηιε, τςσῶν ἡμῶν ηὰ πάθη.᾿Α(θανάζιορ)”. 

                 

          ᾨδὴ α΄. ῏Ησορ πλ.δ΄. ῾Απμαηηλάηην Φαπαώ.                 

Θεὸκ ααζηάζαξ ἐκ ροπῇ ᾿Ηβκάηζε, ηαὶ Θεμθυνμξ ηθδεείξ, 

πάκηαξ ημὺξ ηζικηαξ, ηὴκ ἁβίακ ικήιδκ ζμο, Θεὸκ ηναηεῖκ 

ἀλίςζμκ, ἐκ ροπῆξ ηαιζείῳ, ὅπςξ Πανάδεζζμκ εὕνςιεκ, ὅκπεν ζὺ 

μἰηεῖξ θεμκηυανςηε. 

 

᾿Ακηζμπέςκ ἱενάνπα ιέβζζηε, ηαὶ Θεμθυβε ηθεζκέ, ηὸκ 

ἡκζμπῆζαζ, ἁιανηίαζξ εέθμκηα, ροπὰξ δεζκὸκ ἀκηίπαθμκ, ζαῖξ 
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πνεζαείαζξ δζχλαζξ, ηαὶ ηὸκ Φνζζηὸκ ιυκμκ μἴηδζμκ, ἄνπμκηα κμυξ 

ηε ηαὶ ζχιαημξ. 

 

Νεκζηδηὼξ ημὺξ θμβζζιμὺξ ᾿Ηβκάηζε, ημὺξ βεκκδηὰξ ηκ 

παεκ, ἀπαεὴξ ἐβέκμο, ηαὶ Φνζζημῦ ὀζθνάδζμκ, δζὸ παναηαθμῦιέκ 

ζε, θεμκηυροπε Πάηεν, κζηᾷκ ἡιᾶξ ηαηαλίςζμκ, θμβζζιμὺξ Κονίμο 

πςνίγμκηαξ. 

 

                                        Θεοηοκίον 

῎Απνακηε Μῆηεν ἡ Θεὸκ βεκκήζαζα, ἐκ ἡζοπίᾳ κοηηυξ, ὡξ 

αζαθίμζξ βνάθεζ, ὁ ηθεζκὸξ ᾿Ηβκάηζμξ, ηὴκ ἡζοπίακ ζφιαζμκ, 

δεμιέκμζξ πανίζαζξ, ὅπςξ Φνζζημῦ ηὰ πνμζηάβιαηα, ἐκ ροπαῖξ 

ἀβνφπκμζξ ἀημφςιεκ. 

 

                          ᾨδὴ γ΄. Οὐπανίαρ ἁτῖδορ. 

Τί ζμο πνημκ εαοιάζς, εεμεζδὲξ ἄκενςπε; πᾶζακ ἀνεηὴκ 

βὰν ιεηῆθεεξ, ὡξ ιίακ ἕηενμζ, δζὸ πανάζπμο ιμζ, ιζηνὰκ ἀπυιμζνακ 

πθμφημο, πάκηζιε ᾿Ηβκάηζε, ὃκ ἐεδζαφνζζαξ. 

 

῾Ψναζχεδ γςή ζμο, ἐλ μὗ Φνζζηὸξ ἔθααεκ, ζὲ ὡξ ηαεανχηαημκ 

παῖδα, πάηεν ᾿Ηβκάηζε, ὅεεκ ηναοβάγς ζμζ· παῖδα ἁπθμῦκ ηῇ ηανδίᾳ, 

δεῖλμκ ηὸκ ὑικμῦκηά ζε, ηαὶ πάκο ἄδμθμκ. 

 

Σηῆεζ ιέζμκ γδημφκηςκ, ηίξ ἐκ Θεῶ ιέβζζημξ; ηαὶ 

ανμκημθςκκ θέβε Πάηεν· ὅζηζξ ἐπθμφηδζεκ, ηὴκ ηαεανυηδηα, ηαὶ 

ὡξ ἑημφζζμξ δμῦθμξ, πᾶζζ δζδηυκδζε, δζὰ ηὸκ Κφνζμκ. 

                              Θεοηοκίον 

῾Οναηκ θφηνςζαί ιε, ηαὶ ἀθακκ Γέζπμζκα, θφηςκ ηὴκ 

ροπὴκ ἐηγδημφκηςκ, ηαηαζπανάλαί ιμο, ηαὶ ἀνηζιέθεζακ, ἐκ 
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ἐκενβείᾳ ηαὶ θυβῳ, ζαῖξ πνεζαείαζξ δχνδζαζ, ὅπςξ δμλάγς ζε. 

 

Γζάζςζμκ, ἀπὸ ηζκδφκςκ ᾿Ηβκάηζε εεμθυνε, ημὺξ ἀπὸ ροπῆξ 

ηζικηαξ ηὴκ ικήιδκ ζμο, ηαὶ ἴαζαζ, ἐη παεκ ηκ πμζηίθςκ. 

᾿Δπίαθερμκ… 

                    Κάθιζμα. ῏Ησορ β΄. Ππεζβεία θεπμή. 

Τὸ πῦν ημῦ Φνζζημῦ, ᾿Ηβκάηζε ὑπάκαρμκ, ροπαῖξ ηκ πζζηξ, 

ηζιχκηςκ εείακ ικήιδκ ζμο, ηαὶ παεκ ηὰ θνφβακα, ζαῖξ 

πνεζαείαζξηαηάηαοζμκ, ὑβζείακ δζπθῆκ, ἡιῖκ Πάηεν πανζγυιεκμξ. 

 

                       ᾨδὴ δ΄. Δἰζακήκοα, Κύπιε. 

Νμῦκ ιμο ηάεανμκ ῞Αβζε, ικήιῃ ημῦ Γεζπυημο ῝Οκ ἔζπεξ 

πάκημηε, ημῦ κμυξ ζμο ἀδμθέζπδια, ηαὶ βθοηαίκμκηά ζμο ηὰ 

κμήιαηα. 

Ηενεφζαξ ἁβκυηδηζ, εοζζαζηδνίῳ Φνζζημῦ ᾿Ηβκάηζε, δζὰ Κφνζμκ 

ἀλίςζμκ, πάεδ εφεζκ πάκηαξ ημὺξ ηζικηάξ ζε. 

 

Γκμὺξ Σςηῆνα ηὸκ Κφνζμκ, ημφηῳ πάκηα αίμκ ζμο ἀθζένςζαξ, 

῟ῼ γςήκ ιμο ἀκαηίεεζεαζ, ἅβζε ᾿Ηβκάηζε πανάζπμο ιμζ. 

 

                                       Θεοηοκίον 

Νίηδζυκ ιμο ἀιέθεζακ, Πάκαβκε Πανεέκε ηαὶ ηὴκ ἐβνήβμνζζκ, 

πανίζαί ιμζ ὅπςξ βέκςιαζ, Βαζζθείαξ ιέημπμξ Γεζπυημο ιμο. 

 

                            ᾨδὴ ε΄. Φώηιζον ἡμᾶρ. 

῎Ανμκ ηὰ δεζιά, θεμπάνδςκ ὦ ᾿Ηβκάηζε, ηαηαδεζιμφκηςκ ηὴκ 

ηανδίακ ιμο, ἀπακενχπςξ, ηαὶ ροπῆξ πνὸξ εάκαημκ ἀβυκηςκ ιε. 

 

Τφνακκμκ ὠιυκ, ηαὶ ιζζυροπμκ ἀπυζηδζμκ, ηὸκ ηαε᾿ ἑηάζηδκ 

πνμζςεμῦκηά ιε, ἁιανηάκεζκ, Θεμθυνε πάκηζιε ᾿Ηβκάηζε. 
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῎Ηεοκμκ πμδκ, ηνίαμοξ Πάηεν δζακμίαξ ιμο, πνὸξ ηὸκ 

Γεζπυηδκ δζ᾿ ῝Οκ ἔδναιεξ, ἐλ ῾Δῴαξ, πνὸξ εακὴκ ὡξ ἔθαθμξ 

πνζζηυδζρμξ. 

 

                                     Θεοηοκίον                                                                                      

Δθεμξ ῾Αβκή, ἐηγδη πανὰ Κονίμο ιμο, ἀθθὰ ιὴ ἔπςκ ηὸ 

εὐπάνεδνμκ, Σὲ ὡξ ιεζῖηζκ, ημφηῳ ῎Απνακηε πνμαάθθμιαζ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴν δέηζιν ἐκσεῶ. 

Χαθηήνζμκ, ιεθῳδμῦκ ᾿Ηβκάηζε, ηὴκ ἀβάπδκ ημῦ Φνζζημῦ 

ἐβεβυκεζξ, ὅεεκ πμεκ, ηὸ ιανηφνζμκ εῆναξ, ζηαονὸκ ηαὶ πῦν 

ἐλεγήηεζξ ηαὶ εάκαημκ, ἀλίςζμκ μὖκ ηαὶ ἡιᾶξ, ἀβαπᾶκ ἐη ροπῆξ ηὸκ 

Φζθάκενςπμκ. 

῾Υπήκηδζαξ, ηῶ Γεζπυηῃ ῞Αβζε, ηαὶ ἐκίδνοζαξ Αὐηὸκ ἐκ ροπῇ 

ζμο, δζὸ πονί, ζοβηναεεὶξ ηῶ ἀΰθῳ, πῦν ηὸ θζθυτθμκ ὅθςξ 

ἀπέζαεζαξ· δευιεεά ζμο ἐηηεκξ, ηῶ πονὶ ημῦ Θεμῦ ἡιᾶξ πφνςζμκ. 

 

Φανίηςζμκ, ηὰξ ροπὰξ ᾿Ηβκάηζε, ηκ ηζιχκηςκ ηὴκ ἁβίακ ζμο 

ικήιδκ, ἐκ πεζναζιμῖξ, ἀδμηήημζξ ηαὶ εθίρεζ, ὑπμπζπημφζαξ 

ἑηάζημηε ῞Αβζε, πςνὶξ βὰν εείμο ζηδνζβιμῦ, αἱ ἰβκφεξ ἡικ 

ηαηαπίπημοζζ. 

 

                                    Θεοηοκίον 

῾Ψξ εἴνδηαξ, ηῶ ᾿Αββέθῳ Γέζπμζκα, βεκδεήης ιμζ ὡξ Κφνζμξ 

εέθεζ, μὕηςξ ἡιᾶξ, ἀλζχζαζξ Πανεέκε, ηῶ εεσηῶ ὑπμηθίκαζ εεθήιαηζ, 

ηαὶ πνάηηεζκ ημῦημ ἐη ροπῆξ, ὡξ γςὴκ ἀπμθένμκ αἰχκζμκ. 
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Γζάζςζμκ, ἀπὸ ηζκδφκςκ ᾿Ηβκάηζε εεμθυνε, ημὺξ ἀπὸ ροπῆξ 

ηζικηαξ ηὴκ ικήιδκ ζμο, ηαὶ ἴαζαζ, ἐη παεκ ηκ πμζηίθςκ. 

῎ 

Απνακηε…... 

Κονηάκιον. ῏Ησορ β΄. Πποζηαζία ηῶν σπιζηιανῶν. 

Φαζδνμηάηαζξ αὐβαῖξ ημῦ Γεζπυημο ζμο, ζημηαζιὸκ πθάκδξ 

Πάηεν ἐαφεζζαξ, αἵιαηί ζμο, ἐπζζθναβίζαξ θίθηνμκ γςδνυκ, δζυ, 

πνέζαεοε ὑπὲν ἡικ, ὥζηε βεκέζεαζ ιζιδηάξ, ηῆξ ἀβάπδξ ζμο 

῞Αβζε·ὅπςξ παβίδαξ πάζαξ, θφβςιεκ ροπμθέενμοξ, ηαὶ ηθδνμκυιμζ 

ημῦ Φνζζημῦ, ὦ ᾿Ηβκάηζε βεκχιεεα. 

 

Πποκείμενον. Οἱ ἱενεῖξ ζμο, Κφνζε, ἐκδφζμκηαζ δζηαζμζφκδκ ηαὶ 

μἱ ὅζζμί ζμο ἀβαθθζάζμκηαζ. 

Σηίπμξ. Τὸ ζηόμα μος λαλήζει ζοθίαν καὶ ἡ μελέηη ηῆρ καπδίαρ 

μος ζύνεζιν. 

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΝ 

᾿Εκ ηοῦ καηὰ ᾿Ιυάννην. (Ηενμιάνηονμξ) 

 

Δόξα. Ταῖρ ηοῦ ῾Ιεπάπσος. Καὶ νῦν. Ταῖρ ηῆρ Θεοηόκος. 

Σηίπ. ᾿Ελεῆμον, ἐλέηζόν με ὁ Θεόρ... 

καὶ ηὸ πποζόμοιον῏Ησορ πλ.β΄. ῞Ολην ἀποθέμενοι. 

῞Οθδκ ζοκεηέναζαξ, ηὴκ ζὴκ γςὴκ ηῶ Γεζπυηδ, ἅβζε ᾿Ηβκάηζε, 

ἐη παζδὸξ ηαὶ βέβμκαξ, εεῖμκ ζηήκςια, πάζαξ ηὰξ ἐκκμίαξ ζμο, ηαὶ 

ηὰξ ἐκενβείαξ, Τμφηῳ ιυκῳ ηαεοπέηαλαξ, δζὸ ηαὶ βέβμκαξ, 

Θεμθυνμξ ηθήζεζ ηαὶ πνάβιαηζ, ὅεεκ ὡξ ζῖημξ ηίιζμξ, θέμοζζκ 

ἠθέζεδξ ηαὶ δέδεζλαζ, ἄνημξ γςδθυνμξ, πζζημὺξ ζηδνίγςκ Πάηεν ἐκ 

Φνζζηῶ, ηαὶ πμνδβκ ἱηεζίαζξ ζμο, μὐνακμῦ ηὴκ μἴηδζζκ. 
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                           ᾨδὴ ζ΄. Παῖδες ἑβραίων. 

Νίηδκ κζηήζαξ ηὴκ ὑρίζηδκ, κίηδκ πάνζζαζ, ἡιῖκ ηαη᾿ ἐκακηίςκ, 

ἐλςεμφκηςκ Θευκ, ἀνκήζαζεαζ ηῶ αίῳ, ηαὶ εῦζαζ ηηίζεζ ῞Αβζε, ἤ 

Αὐηῶ ὥζπεν ἐιπνέπεζ. 

 

῎Ζπεδξ ἐκχπζμκ ηονάκκμο, ηαὶ εευηδηα, ἐηήνολαξ Γεζπυημο, 

ἐιπθδζεεὶξ εαοιαζηξ, Πκεφιαημξ Πακαβίμο, ὃ ηαὶ ἡιῖκ ᾿Ηβκάηζε, 

ἱηεζίαζξ ζμο δςνήζαζξ. 

 

Μκήζεδηζ πάκηςκ δεζιμοιέκςκ, ὦ ᾿Ηβκάηζε, δεζιμῖξ ημῦ 

ιζζμρφπμο, ηαὶ ηθμζμὺξ ὡξ ἱζηυκ, δζάῤῥδλμκ ἀνάπκδξ, ὅπςξ ἀένα 

πκεφζςζζ, ηῆξ Φνζζημῦ ἐθεοεενίαξ. 

 

                                 Θεοηοκίον 

῞Ψνα ἐββίγεζ ἡ ἐζπάηδ, ηαὶ ιεηάκμζακ, μὐη ἔπς Θεμηυηε, δζ᾿ἧξ 

ιυκμκ Φνζζημῦ, ἀκμίβεηαζ ἡ πφθδ, ὅεεκ ηαφηδκ πανάζπμο ιμζ, ὡξ 

θζθυηεηκυξ ιμο Μήηδν. 

                             ᾨδὴ η΄. Σὸν ἐν ὄπει. 

Νφζζακ θεάζαξ ηῆξ εείαξ ααζζθείαξ, ηκ ηζιχκηςκ ζε, 

᾿Ηβκάηζε ικδζεείδξ, ημζκςκμὺξ ἀβαεκ, δεζηκὺξ ἐπμονακίςκ, ὧκ 

ἀπμθαφεζξ ῞Αβζε, ζοκεδνεφςκ ηῶ Γεζπυηῃ. 

 

Τκ ἀΰθςκ Γοκάιεςκ δζδάζηεζξ, ηὴκ ηαηάζηαζζκ, πζζημῖξ ὦ 

Θεμθυνε, ἃξ ἡικ αμδεμφξ, ηαηάζηδζμκ εὐπαῖξ ζμο, ὅπςξ ἐπενμῦ 

ὑρχιαηα, ηαηααάθθςιεκ ἐκεέςξ. 

 

῏Ακεν εεῖε πνζζηυεοηε ζὸκ αἷια, πνὸξ ηὸκ Κφνζμκ, αμᾷ 

ἀδζαθείπηςξ, ὑπὲν πάκηςκ πζζηκ, ηζιχκηςκ ηὴκ ζὴκ ικήιδκ, μἷξ 

δχνδζαζ ηὴκ ἄθεζζκ, παναπηχζεςκ πμζηίθςκ. 
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                                Θεοηοκίον 

Πίπης Κυνδ ὡξ πεηεζκὸκ ἐη αέθμοξ, ηὰ εεθήιαηα, πμζκ ημῦ 

ἀκηζδίημο, ὃκ ιζζῆζαζ πμηέ, ἐλ ὅθδξ ιμο ηανδίαξ, ηαηαλζχζαζξ 

Γέζπμζκα, ἡ ἐθπὶξ ἀπδθπζζιέκςκ. 

 

                         ᾨδὴ θ΄. ᾿Δξέζηη ἐπὶ ηούηῳ. 

᾿Αβάπδξ ημῦ Γεζπυημο εῦια θακείξ, ἐη παζδὸξ Θεμθυνε 

᾿Ηβκάηζε, ηαφηδκ ἡιῖκ, δίδμο ἐκ ηανδίαζξ ἀεζθθεβῆ, δζ᾿ ἧξ ηαὶ 

δοκδζυιεεα, πάεδ ηαηεθθέλαζ ηὰ παθεπά, ηαὶ εείακ ἀιαονμῦκηα, 

ροπκ ἡικ εἰηυκα, ἣκ ὁ Φνζζηὸξ ζθυδνα ἠβάπδζεκ. 

 

Θεμῦ ηὸκ ῎Ανημκ εφςκ ἀνπζενεῦ, ἄνημξ εεῖμξ ἐρήεδξ ᾿Ηβκάηζε, 

ὑπὸ εδνκ, ἐκ ηῶ Κμθμζζαίῳ ηαηαθεζεείξ, ηαὶ πανεηέεδξ ἔδεζια, 

πᾶζζ θζθμιάνηοζζ πμεδηυκ, μὓξ θφθαηηε παιιάηαν, πηςιάηςκ 

αἰθκζδίςκ, ηαὶ ἄνημοξ δεῖλμκ πνζζημέρδημοξ. 

 

῾Ζ ἔκπνζζημξ ηανδία ζμο ιανηονεῖ, ηὸ ζθμδνὸκ ζῆξ ἀβάπδξ 

᾿Ηβκάηζε, ὅηζ πνοζμῖξ, βνάιιαζζκ ἐβνάθδ ηὸ ᾿Ηδζμῦξ, ηὸ πμεδηυκ ζμζ 

῎Οκμια, ὡξ δζαπεπίζηεοηαζ εαοιαζηξ, ιεηὰ ηὴκ ἄεθδζίκ ζμο, ὅεεκ 

ἡικ ηανδίαζξ, ημῦημ ἐββνάραζξ πνζζημέναζηε. 

                             

                             Θεοηοκίον 

῾Απθχζαζξ ηὴκ ζὴκ ζηέπδκ ὡξ ᾿Αβαεή, πνζζηςκφιμζξ 

Πακάπνακηε Γέζπμζκα, ηαὶ δνμζζζιυκ, ηκ ἱηεζζκ ζμο 

ηκιδηνζηκ, πανάζπμζξ ηαηαθεφβμοζζκ, ὑπὸ ηκ πηενφβςκ ζμο 

ηὴκ ζηζάκ, ηαὶ πμῦ ἑηένακ Κυνδ, εὕνςιεκ πνμζηαζίακ, μἱ ηὸκ 

Γεζπυηδκ πανμνβίγμκηεξ; 

 

῎Αξιόν ἐζηι... καὶ ηὰ Μεγαλςνάπια. 

῞Υδςν ηὸ ἁθθυιεκμκ εἰξ γςήκ, ᾿Ηβκάηζε πάηεν, εδζαονίζαξ ἐκ 

ηῇ ροπῇ, ἔζπεοζαξ ηεεκᾶκαζ, ὑπὸ εδνκ ἀβνίςκ, δζὸ ηὴκ ιαηανίακ, 
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γςὴκ ἐηνφβδζαξ. 

῞ 

Ψζπεν ἀπεζνυηαημξ πάηεν παῖξ, πανὰ ημῦ Γεζπυημο, 

ἠβηαθίζεδξ ηαὶ παν᾿ Αὐημῦ, δνμκ ηὴκ ἀβάπδκ, ηαὶ ηὴκ εεμθμβίακ, 

ἐπθμφηδζαξ ἐκεέςξ, εεῖε ᾿Ηβκάηζε. 

 

῎Ανημκ ἀβαπήζαξ ηὸκ ιοζηζηυκ, ἤδδ Τμῦημκ ηνχβεζξ, ἐκ ηῶ 

Γείπκῳ ἄκς Σζχκ, ῞Οκπεν δίδμο Πάηεν, ημῖξ πυεῳ ἐηγδημῦζζ, ἐη 

ζμῦ γςμηνμθίακ, ηὴκ ἐπμονάκζμκ. 

 

Φαίνμζξ Θεμθυνε ιάνηοξ Φνζζημῦ, ηαὶ ιὴ παφζῃ Τμφηῳ, 

ἱηεηεφςκ ὑπὲν ἡικ, ὅπςξ ηαηαηαφζῃ, παεκ αἰζπνκ ἀηάκεαξ, 

ηαὶ αίμκ ιεηαθθάλῃ, πνὸξ ηὸ εεζυηενμκ. 

 

Σὸκ καὸκ ᾿Ηβκάηζε ἱενυκ, δεῖλμκ ἰαηνεῖμκ, κμζδιάηςκ 

πακημεζδκ, ηὸκ Φνζζηὸκ πανέπςκ, ὡξ θάνιαημκ ζμῖξ δμφθμζξ, ηὸκ 

ηὴκ γςὴκ δζδυκηα, ηὴκ ἐπμονάκζμκ. 

 

Πᾶζαι ηῶν ᾿Αγγέλυν.... 

Τπιζάγιον κλπ. 

Εἰρ ηὴν ἀπόλςζιν τάλλομεν ηὸ παπὸν πποζόμοιον. ῏ 

                         Ησορ β΄. ῞Οηε ἐκ ηοῦ ξύλος ζε. 

῞Οηακ ὁ ἀκηίδζημξ ἐπενυξ, αάθθῃ ηαε᾿ ἡικ θεμκηίςξ, πάηεν 

᾿Ηβκάηζε, ηυηε ζὺ πανάζηδεζ, παναηαθκ ηὰξ ροπάξ, ηαὶ ηὴκ κίηδκ 

δςνμφιεκμξ, ημῖξ πυεῳ ηζιζζ, ζὰ ζεπηὰ παθαίζιαηα, δζὰ 

ηὸκΚφνζμκ, ῞Οκπεν ηαὶ ἡιᾶξ ἀλζχζαζξ, ἐκ ημῖξ ζηένκμζξ ἔπεζκ ἀεί 

πμο,  εεῖμκ εδζαονὸκ ηαὶ ἀλζέναζημκ. 

 

Γέζπμζκα πνυζδελαζ…. Τὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο.... 

 

Γί’ εὐσῶν ηῶν ἁγίυν παηέπυν ἠμῶν, Κύπιε Ἰηζοῦ Υπιζηέ ὁ 

Θεόρ, ἐλέηζον καί ζῶζον ἠμᾶρ. Ἀμήν. 


