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10 Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ ζίνπ 

ΑΜΒΡΟΙΟΤ ηῆο Ὄπηηλα 
 

Δινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ην Θεόο Κύξηνο 

κεηά ηλ ζηίρσλ αηνῦ. Δἶηα ηά Σξνπάξηα. Ἦρνο δ´.  ςσζεὶο ἐλ 

ηῶ ζηαπξῶ. 

 

Σὸ ζενθόξνλ ηνῦ Κπξίνπ δνρεῖνλ, ηὸ εσδίαλ ραξηζκάησλ 

ἐθπλένλ, θαὶ γιπθαζκὸλ ἀείδσνλ ἐθβιύδνλ δαςηιο, ηὸλ ζνθὸλ 

Ἀκβξόζηνλ, ἐπαηλέζσκελ ὕκλνηο, ῥζηλ ἐμαηηνύκελνη, θαὶ ςπρλ 

θαὶ ζσκάησλ, αηῶ βνληεο Πάηεξ ζαπκαζηέ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, 

ἡκᾶο πεξηζθέπαζνλ. 

 

Δόμα. Τὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

 

Ο ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε… 

 

Ὁ Ν΄(50) Ψαικὸο… 

 

Ὁ  Καλώλ. 

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

 

Ἀκβξόζηε Πάηεξ παξὰ Θενῦ, εξὼλ παῤῥεζίαλ, κὴ ἐιιείπεηο 

πὲξ ἡκλ, δεήζεηο πξνζάγσλ πὲξ πάλησλ, ηλ ἀλπκλνύλησλ ἐλ 

πόζῳ ηὴλ κλήκελ ζνπ. 

 

Ννόο κνπ ηὸ ἄζηαηνλ θαζνξλ, γιπθύηαηε Πάηεξ, ζηήξημόλ 

κνπ ηὸλ ινγηζκόλ, ηὸλ ὄιηζζνλ θπγεῖλ ηῆο ἀλνκίαο, θαὶ ζηαζεξο κε 

βαδίδεηλ πξὸο Κύξηνλ. 

 

Σὴλ ράξηλ ἀπώιεζα ηνῦ Υξηζηνῦ, Ἀκβξόζηε κάθαξ, ηῇ 

δνπιείᾳ ηλ ἡδνλλ· δηὸ κὲ πξεζβείαηο ζνπ ηὸλ πινῦηνλ, ηνῦ ζείνπ 

Πλεύκαηνο ἄθζνλνλ δώξεζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Θεόλπκθε Μῆηεξ ηνῦ Πνηεηνῦ, ἐθηείλαζα ρεῖξαο, αἷο 

ἐβάζηαζαο ηὸλ Υξηζηόλ, Αηὸλ πὲξ ἡκλ ἐθδπζσπνῦζα, κὴ 

δηαιίπῃο Παξζέλε ἑθάζηνηε. 

 

ᾨδὴ γ´. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

 

θ λπθηὸο ἀγλσζίαο, ζαπκαηνπξγὲ Ὅζηε, ἄξαο ηὴλ ἀζιίαλ 

ςπρήλ κνπ, ηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ, πξὸο θο ηὸ ἄδπηνλ, ηλ ηνῦ Υξηζηνῦ 

πξνζηαγκάησλ, κπζηηθο εἰζάγαγε θαὶ θαηαιάκπξπλνλ. 

 

ιιακθζεὶο ηῆο Σξηάδνο, ηαῖο ἀζηξαπαῖο, Ὅζηε, θαὶ 

θαηαηξπθλ ηνῦ Κπξίνπ, κέκλεζν πάληνηε, ηλ δενκέλσλ ζνπ, θαὶ 

ηαῖο ζεξκαῖο πξνζεπραῖο ζνπ, ιύηξσζαη θαθώζεσλ θαὶ 

πεξηζηάζεσλ. 

 

 ἐρζξὸο κὲ ἐκπαίδεη, θαηαδνπιλ πάζεζη, θαὶ βπζῶ ηνῦ 

ᾍδνπ θαηάγεη, θαὶ θαηαηζρύλεη κε, ζεῖε Ἀκβξόζηε, ηῇ θξαηαηᾷ ζνπ 

πξεζβείᾳ, ηνύηνπ κε ἐμάξπαζνλ θαὶ ζζνλ δένκαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Παληεπιόγεηε Κόξε, πξὸ γελελ Κύξηνο, ὡο πεξηθαιιέζηαηνλ 

ζθῆλνο, ὲ ἐμειέμαην, ἐλ ᾧ θαηῴθεζε, θαὶ ἀπξνζκάρεηνλ ηεῖρνο, 

ἔζεηό ε Πάλαγλε ηλ ἀλπκλνύλησλ ε. 

 

Πεξίζῳδε, πάζεο ἀλάγθεο θαὶ βιάβεο ηνὺο ζὲ κλνῦληαο, 

λνζεκάησλ θαὶ ιππεξλ, ζεόθξνλ Ἀκβξόζηε, θαὶ πιήξσζνλ ηλ 

πηζηλ ηὰο αἰηήζεηο. 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία  ζεξκή. 

Φξπάγκαηα ἐρζξνῦ, κὴ πηήμαο Ἱεξώηαηε, ἀγζη θξππηνῖο, 

αηὰλ ηὸλ θαθνκήραλνλ, ἐληθήζσ ηέιενλ θαὶ αἰηήζεηο πιεξνῖο λῦλ 

ηλ δνύισλ ζνπ, ηλ ἐλ γνλάησλ θιίζεζη πηζηο, ἀζπαδνκέλσλ ηὴλ 

ζείαλ εἰθόλα ζνπ. 
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ᾨδή δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

 

Ἰαηξεῖνλ ἀλάξγπξνλ, ἱεξὲ Ἀκβξόζηε, ηὸ θειιίνλ ζνπ, 

ἀλεδείρζε θαὶ πξνζθύγηνλ, πάλησλ ηλ ζεξκο παξαθαινύλησλ ζε. 

 

Ῥαζπκίᾳ ζπλέρνκαη, θαὶ ηαῖο ἁκαξηίαηο θαηαπνληίδνκαη· ηῇ 

ὁιθάδη ηῆο ἀγάπεο ζνπ, λαπαγίνπ ιύηξσζαί κε, Ὅζηε. 

 

 πεηξάδσλ ν παύεηαη, ζιίβεηλ θαὶ καζηίδεηλ κε, ἀμηάγαζηε, 

ηαῖο ἁγίαηο ζνπ αἰηήζεζη, θνπθηζκόλ κνη δώξεζαη, Ἀκβξόζηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

θ παλάγλσλ αἱκάησλ νπ, ηὸλ Γεζπόηελ πάλησλ ἐθύεζαο, 

Ὅλ δπζώπεη Παλακώκεηε, ιύηξσζηλ δσξήζαζζαη ηνῖο θάκλνπζη. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

 

Νέθξσζνλ ζαξθόο, ηὰ ὀιέζξηα θηλήκαηα, ηνῦ Ἰεζνῦ κνπ, 

Πάηεξ Ὅζηε, δσὴλ ηὴλ ζείαλ, ἐκθπηεύσλ ηῇ θαξδίᾳ κνπ. 

 

Φεῖζαί κνπ δεηλο, θαζ᾿ ἑθάζηελ θηλδπλεύνληνο, θαὶ 

θινληδόκελνλ ζηεξέσζνλ, ιηηαῖο ζνπ ζείαηο πξὸο ηὸλ Κύξηνλ, 

Ἀκβξόζηε. 

 

Θιίςεζη πνιιαῖο, πεηξαζκνῖο θαὶ ἀῤῥσζηήκαζη, 

δνθηκαδόκελνλ, ζεόζνθε, ηαῖο πξνζεπραῖο ζνπ πνκέλεηλ κε 

ἐλίζρπζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μήηεξ ἀιεζο, ηνῦ Θενῦ Ἁγλὴ γεγέλεζαη, ὦ θαὶ παξίζηαζαη 

ιαηξεύνπζα, θαὶ ηνὺο νὺο δνύινπο, ἐλ ἀγάπῃ πεξηέπνπζα. 

 

ᾨδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 
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Σξαπκάησλ κνη, ἰαηξὸο λῦλ θάλεζη, ηῇ πξνζςαύζεη ηλ ἁγίσλ 

ζνπ ιεηςάλσλ, ηὰ ηῆο ζαξθὸο ἰαηξεύσλ κνπ πάζε, θαὶ ηῆο ςπρῆο 

θαηεπλάδσλ νἰδήκαηα, Ἀκβξόζηε ζαπκαηνπξγέ, παῤῥεζίᾳ πξὸο 

Κύξηνλ ρξώκελνο. 

 

Ἀκβξόζηε, ηαξαρήλ κνπ θόπαζνλ, θαὶ δεηιίαο κνπ δηάιπζνλ ηὰ 

λέθε, θαὶ ζπξεὸο ἀζθαιὴο γίλνπ, Πάηεξ, θαηὰ ηνῦ λῦλ ἀπεηινῦληόο 

κε δξάθνληνο, θαὶ ηαῖο ἁγίαηο ζνπ εραῖο, ηὴλ ςπρήλ κνπ ἀιώβεηνλ 

θύιαμνλ. 

 

Ὑπλώηηνληα, ἀκειείᾳ, Ὅζηε, δηεγείξεηο κε ηῇ κλήκῃ ηλ ζλ 

ἄζισλ, νὓο ἐλ ραξᾷ ἐπεηέιεζαο, Πάηεξ, ηὴλ ηνῦ Κπξίνπ ἀγάπελ 

θηεζάκελνο· νἰθείσζνλ θἀκὲ Υξηζηῶ, ζαῖο ζεξκαῖο θαὶ ἀπαύζηνηο 

δεήζεζη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Παλύκλεηε, Θενηόθε πξόθζαζνλ, θαὶ ζεξάηξσλ ηνῦ δνιίνπ 

ιύηξσζαί κε, θαὶ ηῇ ζεξκῇ θαὶ ζηεῤῥᾷ πξνζηαζίᾳ, ἐπηβνπιῆο ηνῦ 

ἐρζξνῦ δηαθύιαμνλ, θαὶ πιήξσζόλ κε ηῆο ραξᾶο, ηνῦ Τἱνῦ θαὶ Θενῦ 

νπ, Ἀπείξαλδξε. 

 

Πεξίζῳδε, πάζεο ἀλάγθεο θαὶ βιάβεο ηνὺο ζὲ κλνῦληαο, 

λνζεκάησλ θαὶ ιππεξλ, ζεόθξνλ Ἀκβξόζηε, θαὶ πιήξσζνλ ηλ 

πηζηλ ηὰο αἰηήζεηο. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηλ ἡκεξλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β´. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

 

Σνῖο ηλ θακάησλ ἱδξζη, καθάξηε, ηὸλ ηῆο ςπρῆο ζνπ ρηηλα 

ἐθάζεξαο, θαὶ ιάκςαο θσηὶ ηῶ ηῆο ράξηηνο, ηλ πξνζηξερόλησλ ζνη 

πξέζβπο γεγέλεζαη, λνζνύλησλ ηε ῥύζηεο, Ἀκβξόζηε. 

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κσρίοσ ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίοσ 

Αὐτοῦ. 
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η. Μακάριος ἀνὴρ ὁ υοβούμενος τὸν Κύριον. 

Δαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα΄ 27-30). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πάληα κνη παξεδόζε 

πὸ ηνῦ Παηξόο κνπ· θαὶ νδεὶο ἐπηγηλώζθεη ηὸλ Τἱὸλ εἰ κὴ ὁ 

Παηήξ· νδὲ ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλώζθεη εἰ κὴ ὁ Τἱὸο θαὶ ᾧ ἐὰλ 

βνύιεηαη ὁ Τἱὸο ἀπνθαιύςαη. Γεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ θνπηληεο 

θαὶ πεθνξηηζκέλνη, θἀγὼ ἀλαπαύζσ κᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγόλ κνπ ἐθ’ 

κᾶο θαὶ κάζεηε ἀπ’ ἐκνῦ, ὅηη πξᾷόο εἰκη θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ θαὶ 

εξήζεηε ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο κλ· ὁ γὰξ δπγόο κνπ ρξεζηὸο θαὶ 

ηὸ θνξηίνλ κνπ ἐιαθξόλ ἐζηηλ. 

 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ… 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β´. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέησόν 

με, ὁ Θεός... 

Πάηεξ ἀμηάγαζηε, ηνῖο νἰθηηξκνῖο ζνπ πξνζηξέρσ, ζαῤῥλ ηῶ 

ἐιέεη ζνπ, δάθξπα πξνζάγσλ ζνη, ὁ ἀλάμηνο· ῥῦζαί κε ηνῦ 

δξάθνληνο, ηνῦ δεηλνῦ, ζεζπέζηε, θαὶ Υξηζηνῦ ηνῦ Παληνθξάηνξνο, 

δνῦιόλ κε πνίεζνλ, ηαῖο ἁγησηάηαηο πξεζβείαηο ζνπ· θαὶ λόζσλ 

ἐιεπζέξσζνλ, πάζνπο ηε παληνίνπ κε θάζαξνλ· θαὶ ηλ ξζνδόμσλ, 

ηὴλ πνίκλελ ἐμ ἐρζξλ ἐπηβνπιῆο, θαὶ ἐμ αἱξέζεσλ ιύηξσζαη, ἱεξὲ 

Ἀκβξόζηε. 

 

ᾨδή δ΄. Οἱ  ἐθ  ηῆο  Ἰνπδαίαο. 

 

Σπξαλλνύκελνο λόζνηο, ὥζπεξ Μάξηπο πνιύαζινο 

θαζππέκεηλαο, ηὰ ἄιγε θαὶ ζεξάπσλ, παληνίσλ λνζεκάησλ, 

πεθαλέξσζαη ράξηηη, ηῇ δσξεζείζῃ ἐθ Θενῦ, Ἀκβξόζηε ζεόθξνλ. 

 

Σνῦ ζηνκάρνπ ηνὺο πόλνπο, θαὶ αἱκόῤῥνηαλ πᾶζαλ, Πάηεξ 

Ἀκβξόζηε, θαὶ λόζνπο ἀληάηνπο, θπγάδεπζνλ ἐλ ηάρεη, ηῇ ἀθῇ ηλ 

ιεηςάλσλ ζνπ, θαὶ παξακύζεζνλ θαιο, ςπρὰο ηλ ζιηβνκέλσλ. 
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Σὴλ Μνλὴλ πκελνο, Θενιόγνπ ηνῦ Νένπ, κάθαξ Ἀκβξόζηε, 

ιεηςάλσλ ζνπ ηὴλ ζήθελ, ηηκζαλ πάζεο βιάβεο, θαὶ ππξὸο 

δηαθύιαμνλ, ζὺλ Θενιόγῳ ηὰο εράο, πξνζάγσλ ηῶ Κπξίῳ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πξὸ ηνῦ ηόθνπ παξζέλνο, θαὶ ἐλ ηόθῳ παξζέλνο, Μαξία 

ἔκεηλαο, θαὶ πάιηλ κεηὰ ηόθνλ, παξζέλνο νὖζα, Κόξε, ηὴλ θαξδίαλ 

κνπ θώηηζνλ, θαὶ ἐλζπκήζεσλ αἰζρξλ, ἀπάιιαμόλ κε ηάρεη. 

 

ᾨδή ε΄. Τόλ Βαζηιέα. 

 

Καηαπνζέληα, ηῇ ἀθεδίᾳ, ζεόθξνλ, θαὶ ηαῖο ζιίςεζη δεηλο 

ἀπεγλσζκέλνλ, πηέξπμη ἀγάπεο, ηῆο ζῆο πεξίβαιιόλ κε. 

 

Ἀηνπεκάησλ, θαὶ ἐθ βαξάζξσλ θαθίαο, ἡκᾶο ιύηξσζαη, 

Ἀκβξόζηε ηξηζκάθαξ, ζηίθε ηλ δαηκόλσλ, καθξύλσλ ηαῖο εραῖο 

ζνπ. 

 

Γαθξύσλ ὄκβξνπο, θαὶ θαηαλύμεσο πόκα, πόηηζόλ κε ηαῖο 

ζεξκαῖο ζνπ ἱθεζίαηο, πξὸο ηὸλ Εσνδόηελ, Ἀκβξόζηε πακκάθαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀπεηξνγάκσο, ηὸλ Θεὸλ Λόγνλ ηεθνῦζα, πεξηζθέπαζόλ κε, 

Ἄρξαληε Μαξία, θαὶ θαηαύγαζόλ κε, θσηὶ ζενγλσζίαο. 

 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

 

Σὰ ἕιθε ηῆο ςπρῆο κνπ, θαὶ κώισπαο ζαξθόο κνπ, ηῇ 

ἐλεξγείᾳ ηῆο ράξηηνο ἴαζαη, ηὸλ Ἰεζνῦλ ἱθεηεύσλ, Πάηεξ Ἀκβξόζηε. 

 

Σὴλ ἄθηηζηνλ ζνθίαλ, θηεζάκελνο, ζεόθξνλ, ηὸλ ζνθηζηὴλ ηῆο 

θαθίαο ἐθλεύξηζνλ, αηνῦ παγίδαο ἐθθεύγεηλ, θαιο δηδάζθσλ κε. 

 

Υξηζηνῦ κε δεῖμνλ παῖδα, Ἀκβξόζηε πακκάθαξ, ηαῖο 

επξνζδέθηνηο πξεζβείαηο πξὸο Κύξηνλ, θαὶ θιεξνλόκνλ ηῆο δόμεο, 

Αηνῦ κὲ πνίεζνλ. 
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Αἱξέζεσλ ἀζέσλ, δηάιπζνλ ἐθόδνπο, θαὶ ξζνδόμσλ ηὸ θέξαο 

θξαηαίσζνλ, ηῶ Ἰεζνῦ πξνζεδξεύσλ, θιεηλὲ Ἀκβξόζηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σηκκέλ ε Παξζέλε, ὡο ηέμαζαλ ηὸλ Λόγνλ, θαὶ πεξηέξαλ 

Ἀγγέισλ πάξρνπζαλ, ηῇ ἀλπζηάθηῳ πξεζβεία νπ ζηεξενύκελνη. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζο, καθαξίδεηλ ε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκλ. Σὴλ 

ηηκησηέξαλ ηλ Υεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηλ 

εξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ έ κεγαιύλνκελ. 

 

Γάθξπζηλ πξνζπέζσκελ ειαβο, εἰθόλη ηῇ ζείᾳ, Ἀκβξνζίνπ 

ηνῦ ζαπκαζηνῦ, αἰηνύκελνη πάληεο ραξίζκαηα πνηθίια, ςπρῆο εἰο 

ζσηεξίαλ, ἀεὶ ζπληείλνληα. 

 

Υαίξνηο ηνῦ Γεζπόηνπ δνῦιε πηζηέ, ηαιάλησλ ηὸλ πινῦηνλ, 

ἐπαπμήζαο πόλνηο πνιινῖο· ραίξνηο ὁ ζθνξπίδσλ ηνῖο πέλεζη ηὴλ 

ράξηλ, θαὶ πάληαο ἁγηάδσλ, κάθαξ Ἀκβξόζηε. 

 

Υαίξνηο ηῆο Ῥσζίαο ὁ ζεζαπξόο, θθιεζίαο πάζεο, ηὸ 

ἀγιάτζκα ηὸ ηεξπλόλ· ραίξνηο ζιηβνκέλσλ ζηεῤῥὰ παξακπζία, 

λνζνύλησλ ὁ ζεξάπσλ, Πάηεξ Ἀκβξόζηε. 

 

Γεῦηε πκελνο νἱ κνλαζηαί, εζεβλ νἱ δῆκνη ζπλειζόληεο 

ραξκνληθο, ηηκήζσκελ ἀμίσο, Ἀκβξόζηνλ ηὸλ κέγαλ, ηῇ ζήθῃ ηλ 

ιεηςάλσλ αηνῦ πξνζπίπηνληεο. 

 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα. Ἦρνο πι. β΄. 
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ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ νη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Γόμα. 

Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί νὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηλ ἀλνκηλ ἡκλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ 

λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηλ ἐρζξλ ἡκλ. ὺ γὰξ 

εἶ Θεόο ἡκλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο νπ, πάληεο ἔξγα ρεηξλ νπ θαὶ ηὸ 

ὄλνκά νπ ἐπηθεθιήκεζα. 

Καί λῦλ. 

Σῆο εζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο έ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά νῦ 

ηλ πεξηζηά-ζεσλ, ὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηλ Υξηζηηαλλ. 

 

Κύξηε ἐιέεζνλ  (κ’) 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

 

Φέγγνο ηνῦ Υξηζηνῦ ραξνπνηόλ, ἅιαο νἰθνπκέλεο πάξρεηο, 

ζεῖε Ἀκβξόζηε, πᾶζη θαίλσλ ἄξηζηα ιύρλῳ ηνῦ βίνπ ζνπ, θαὶ ἀξηύσλ 

ηνῖο ιόγνηο ζνπ, ηνὺο ζνὶ πξνζηόληαο, πηζηνὺο δὲ πξεζβείαηο ζνπ, 

δεηλλ ιπηξνύκελνο, πάλησλ ηὰο θαξδίαο γηλώζθσλ, πάζε δὲ ςπρλ 

ζεξαπεύσλ, θαὶ ηὰ ηλ ζσκάησλ ἀῤῥσζηήκαηα. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηλ δνύισλ νπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

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

θύιαμόλ κε πὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

 

 


