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8 Ννεκβξίνπ Παξάθιεζε Καλώλ Αξραγγέινπ 

Μηραήι Παλνξκίηνπ 
 

Ο Ιεξεύο: Δπινγεηόο ν Θεόο εκώλ πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο 

ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. 

 

Ο Αλαγλώζηεο: Ακήλ. 

Χαικόο ξκβ´ (142) 

 

Κύξηε, εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ… 

 

Θεόξ Κύνζμξ (ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

Ήπμξ δ’. 

Σμο Σαλζάνπμο ης Ναώ κοκ πνμζήθεμιεκ εκ εοθααεία μζ πζζημί ηαζ 

πνμζπίπημιεκ πνμ ηδξ Δζηόκμξ ηδξ εαοιαημονβμύ ηνάγμκηεξ ηαζ 

θέβμκηεξ, Ανπζζηνάηδβε εείε, πνόθεαζμκ ηαζ θύηνςζαζ από πάζδξ 

ακάβηδξ διάξ ηαζ πάκηαξ, Άνπμκ Μζπαήθ, ημοξ πνμζδναιόκηαξ 

πζζηώξ ηδ ζδ πάνζηζ. 

 

Γόλα Παηνί ηαζ Τζώ ηαζ Αβίς Πκεύιαηζ. 

Καζ κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζώκαξ ηςκ αζώκςκ. Αιήκ. 

 

Θεμημηίμκ. 

 

Σδ Θεμηόης εηηεκώξ κοκ πνμζδνάιςιεκ, αιανηςθμί ηαζ ηαπεζκμί 

ηαζ πνμζπέζςιεκ εκ ιεηακμία ηνάγμκηεξ εη αάεμοξ ροπήξ˙ 

Γέζπμζκα, αμήεδζμκ, εθ’ διάξ ζπθαβπκζζεείζα˙ ζπεύζμκ 

απμθθύιεεα οπό πθήεμοξ πηαζζιάηςκ˙ ιδ απμζηνέρεζξ ζμοξ 

δμύθμοξ ηεκμύξ˙ ζε βαν ηαζ ιόκδκ εθπίδα ηεηηήιεεα. 

 

Χαικόο λ´ (50) 

Δθέδζμκ ιε, μ Θεόξ 

 

Δίηα ράθθμιεκ ηαξ Ωδάξ ημο Κακόκμξ. 
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Ψδή α’. Ήρνο πι. δ’. Υγξάλ δηνδεύζαο. 

Θεμύ ημο Τρίζημο ημκ Λεζημονβόκ οικώ ηαζ βεναίνς˙ ηαζ αζημύιαζ 

ςξ αμδεόκ εζξ πάζακ ημο αίμο ηνζηοιίακ ημκ Μζπαήθ ηςκ Αββέθςκ 

ημκ πνόιαπμκ. 

 

Δθεώκ ςξ ζηέηδξ ζμο ηαπεζκόξ ηδ ζεπηή Μμκή ζμο Πακμνιίημο, ώ 

Μζπαήθ, πνμζπίπης ηδ εεία ζμο Δζηόκζ εοπανζζηώ ζμζ εενιώξ, 

Ανπζζηνάηδβε. 

 

Ρμήξ ηςκ δαηνύςκ ιμο, Μζπαήθ, δέπεδηζ αζιέκςξ ηαζ ηανδίαξ ιμο 

ζοκηνζαήκ πανέπςκ ιμζ αύεζξ ηδκ οβείακ ηαζ ζςηδνίακ ροπήξ, ώ 

Πνςηάββεθε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μεβίζημζξ οπάνπςκ εκ πεζναζιμίξ πνμξ ζε ηαηαθεύβς ζςηδνίακ 

επζγδηώκ, ώ Μήηεν ημο Λόβμο ηαζ Πανεέκε, ηςκ δοζπενώκ ηαζ 

δεζκώκ ιε δζάζςζμκ. 

 

Ψδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο 

Ωξ πνμζηάηδκ ηαζ ζηέπδκ δζδκεηώξ ηέηηδιαζ ζε ημκ Σαλζάνπδκ 

Κονίμο ηαζ Μεβαθόπανμκ˙ όεεκ εη ημύημο εενιώξ ηδ εεία ηαύηδ 

Μμκή ζμο ζήιενμκ πνμζένπμιαζ πάνζκ αζημύιεκμξ. 

 

οκεπόιεκμξ θόας ηαζ ζοκηνζαή έκδμεεκ ςξ εκ αιανηίαζξ αζώζαξ, 

εείε Ανπάββεθε, ηαζ δζα ημύημ δεζκώξ ηαθαζπςνμύιαζ μ ηάθαξ˙ όεεκ 

ζο ιε θύηνςζαζ ηδ ιεζζηεία ζμο. 

 

Μζπαήθ Πακμνιίηα, ηςκ εοζεαώκ πνόιαπε ηαζ ηςκ αζεεκμύκηςκ μ 

νύζηδξ ςξ ηάπμξ πνόθεαζμκ˙ ηαζ δζαθύθαλμκ κοκ εη πεζναζιώκ ηαζ 

ηζκδύκςκ πάκηαξ ημοξ πνμζηνέπμκηαξ ηδ εεία ζηέπδ ζμο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ιηεηεύς Πανεέκε, ημκ ροπζηόκ ηάναπμκ ηαζ ηδξ αεοιίαξ ηδκ γάθδκ 

δζαζηεδάζαζ ιμο˙ ζο βαν, Θεόκοιθε, ημκ ανπδβόκ ηδξ βαθήκδξ, ημκ 

Υνζζηόκ εηύδζαξ, ιόκδ Πακάπνακηε. 

 

Γζάζςζμκ, ώ Σαλζάνπα, διάξ εη πακηόξ ηζκδύκμο ηαζ αζθάθζζμκ 

ζδκ Μμκήκ ηαζ Νήζμκ εη εθίρεςκ˙ ε έπμιεκ ηναηαζόκ βαν 

Πνμζηάηδκ. 
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Δπίαθερμκ εκ εοιεκεία, πακύικδηε Θεμηόηε, επί ηδκ ειήκ παθεπήκ 

ημο ζώιαημξ ηάηςζζκ ηαζ ίαζαζ ηδξ ροπήξ ιμο ημ άθβμξ. 

 

. 

Ήρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή 

Θεμύ θεζημονβέ, Μζπαήθ Ανπζζηνάηδβε, Πακόνιμο Μμκήξ 

πνμζηάηα ηαζ οπένιαπε εηηεκώξ αμώιέκ ζμζ˙ ζπεύζμκ ώδε ηαζ ίαζαζ 

ημοξ αζεεκμύκηαξ μζηηνώξ αδεθθμύξ ηαζ πάκηαξ πανίηςζμκ, 

εεζόηαηε. 

 

Γόλα Παηνί ηαζ Τζώ ηαζ Αβίς Πκεύιαηζ. Καζ κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ 

ημοξ αζώκαξ ηςκ αζώκςκ αιήκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πνεζαεία εενιή ηαζ ηείπμξ απνμζιάπδημκ, εθέμοξ πδβή, ημο 

ηόζιμο ηαηαθύβζμκ, εηηεκώξ αμώιέκ ζμζ˙ Θεμηόηε Γέζπμζκα, 

πνόθεαζμκ ηαζ εη ηζκδύκςκ θύηνςζαζ διάξ, δ ιόκδ ηαπέςξ 

πνμζηαηεύμοζα. 

 

Ψδή δ’. Δηζαθήθνα Κύξηε. 

Υανζζηήνζμκ αίκεζζκ ιεηά εοθααείαξ κοκ ακαιέθπς ζμζ, ώ 

ηνζζιέβζζηε Ανπάββεθε, θοηνςεείξ εη πάκηςκ ηςκ ιζζμύκηςκ ιε. 

 

Απαθθάλαξ ημκ δείθαζμκ εη ηςκ ηονακκμύκηςκ ιε πμθειίςκ ιμο 

ηαζξ θζηαίξ ζμο πνμξ ημκ Κύνζμκ Μζπαήθ εεόπηα, πενζθνμύνεζ ιε. 

 

Ηθζόιμνθε Άββεθε, δίδμο ιμζ αμήεεζακ όπςξ πάκημηε ηδ ζδ θάιρεζ 

ηαζ ηαζξ πάνζζζ δζαθάιπς πάζζκ μ ακάλζμξ. 

Καζ κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζώκαξ ηςκ αζώκςκ αιήκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λύζμκ, Μήηεν, ημκ ηάναπμκ δ ημκ ηοαενκήηδκ ηεημύζα Κύνζμκ ηαζ 

ημκ ηθύδςκα ηαηεύκαζμκ ηςκ ειώκ πηαζζιάηςκ, Θεμκύιθεοηε. 

 

Ψδή ε’. Φώηηζνλ εκάο. 

Άβκζζμκ διώκ ηαξ ροπάξ ηε ηαζ ηα ζώιαηα εη πμκδνώκ θμβζζιώκ, 

Μζπαήθ, αββεθζηώξ ίκα γώιεκ αεί εαοιάζζε. 

 

Ίθεςξ διίκ όπςξ βέκδηαζ μ Κύνζμξ ηαζξ αιανηίαζξ διώκ, Μζπαήθ, 

ζμζ εηδοζώπεζ αοηόκ εηηεκώξ, πνςηάββεθε. 
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Σείπζζμκ διάξ εκ ηδ ζηέπδ ηςκ πηενύβςκ ζμο ίκα εενιώξ εκ ης αίς 

πακηί ημκ Ιδζμύκ ςξ Θεόκ εοθααώξ θαηνεύςιεκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

θαζμκ Αβκή ηδκ γςήκ ιμο ζο ηαηάζηδζμκ ηδκ ζδκ αηήναημκ 

δζδμύζα πανάκ ηδξ εοθνμζύκδξ δ βεκκήζαζα ημκ αίηζμκ. 

 

Ψδή ζη’. Τελ δέεζηλ εθρεώ. 

Τικήζςιεκ, Μζπαήθ ημκ Άνπμκηα πνμζηοκμύκηεξ ηαζ αοημύ ηδκ 

Δζηόκα ελ ήξ εαοιάηςκ ημ πθήεμξ πνμήθεε ηαζ πανζηόανοημξ πάζζκ 

εβέκεημ. Γζ’ όπεν ζήιενμκ αοηήκ εοβκςιόκςξ ημζξ άκεεζζ 

ζηέρςιεκ. 

 

Μεβάθοκμκ ημκ ςηήνα Κύνζμκ, ώ πθδεύξ Υνζζηζακώκ, εη ηανδίαξ 

ηαζ ημκ αοημύ Ανπζζηνάηδβμκ άια ημκ δζαζώγμκηα πάκηαξ εη 

εθίρεςκ ηαζ κμζδιάηςκ ζμαανώκ ιεζζηείαζξ αοημύ πνμξ ημκ 

εύζπθαβπκμκ. 

 

Αβάθθεηαζ δ Μμκή ζμο ζήιενμκ, Μζπαήθ ώ Πακμνιίηα, εκεέςξ όηζ 

πμθθώκ εαοιαζίςκ εδείπεδξ ηεθεημονβόξ ηαζ πνμζηάηδξ 

εενιόηαημξ ηςκ εκ εαθάζζαζξ ηαζ δεζκαίξ αζεεκείαζξ ζςηήν 

εημζιόηαημξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ιδμύ εβώ ζε πνμζηάηδκ ηέηηδιαζ ηαζ θνμονόκ εκ ηδ γςή ιμο, 

Πανεέκε, ηςκ πεζναζιώκ δζαθύμοζα όπθμκ ηαζ επδνείαξ δαζιόκςκ 

εθαύκμοζακ˙ ηαζ δέμιαζ δζα πακηόξ εη θεμνάξ ηςκ παεώκ ιμο 

νοζεήκαί ιε. 

 

Γηάζσζνλ, ώ Σαλζάνπα, διάξ εη πακηόξ ηζκδύκμο ηαζ αζθάθζζμκ 

ζδκ Μμκήκ ηαζ Νήζμκ εη εθίρεςκ˙ ζε έπμιεκ ηναηαζόκ βαν 

Πνμζηάηδκ. 

 

Άρξαληε, δ δζα θόβμο ημκ Λόβμκ ακενιδκεύηςξ επ’ εζπάηςκ ηςκ 

διενώκ ηεημύζα δοζώπδζμκ ςξ έπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

 

 

Ήρνο β’. 

Πξνζηαζία ησλ Φξηζηηαλώλ. 
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Πνςημζηάηα ηςκ επμονακίςκ Γοκάιεςκ, Πακμνιίηα, ηςκ 

Υνζζηζακώκ μ οπένιαπμξ δέλαζ αύεζξ ηαξ πνμζεοπάξ διώκ ηςκ 

ηαπεζκώκ εενιώξ ηνάγμκηάξ ζμζ, Μζπαήθ, εη ηςκ παβίδςκ ημο 

αηάκ δζαθύθαλμκ άπακηαξ˙ θνμύνδζμκ ηδκ Μμκήκ ζμο˙ δζάζςζμκ 

ημοξ κμζμύκηαξ˙ πάζζ πανέπςκ δαρζθώξ ηδκ γςήννοημκ πάνζκ ζμο. 

 

Πνμηείιεκμκ. 

Σμκ Άββεθμκ αοημύ εκηεθείηαζ πενί ζμο ημο δζαθοθάλαζ ζε εκ 

πάζαζξ ηαζξ μδμίξ ζμο. 

α’. ηίπ. ηζ έηθζκε ημ μοξ αοημύ ειμί ηαζ εκ ηαζξ διέναζξ ιμο 

επζηαθέζμιαζ. 

Δη ημο ηαηά Λμοηάκ αβίμο Δοαββεθίμο (ηεθ. ζ´ 16 – 21) 

 

Γόμα Παηξί θαη Υηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. 

Σαζξ ημο Ανπαββέθμο, Οζηηίνιμκ, ιεζζηείαζξ ελάθεζρμκ ηα πθήεδ 

ηςκ ειώκ εβηθδιάηςκ. 

Καη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ ακήλ. 

Σαζξ ηδξ Θεμηόημο, πνεζαείαζξ, Δθεήιμκ, ελάθεζρμκ ηα πθήεδ ηςκ 

ειώκ εβηθδιάηςκ. 

 

Διέεζόλ κε ν Θεόο, θαηά ην κέγα έιεόο ζνπ, θαη θαηά ην πιήζνο 

ησλ νηθηηξκώλ ζνπ εμάιεηςνλ ην αλόκεκά κνπ. 

 

Ήρνο πι. β’. Όιελ απνζέκελνη. 

Μέβζζηε Ανπάββεθε, ώ Μζπαήθ Πακμνιίηα, ζήιενμκ ηζιώιέκ ζε ζς 

Ναώ ζζηάιεκμζ μζ ακάλζμζ˙ ηαζ εενιμίξ δάηνοζζ ηήκ δε ζηεζίακ 

ηαηαεέημιεκ δεόιεκμζ θύηνςζαζ άπακηαξ από κόζςκ άια ηαζ 

εθίρεςκ˙ ηαζ ζώζμκ ηζκδοκεύμκηαξ ηαζ αδζημοιέκμοξ, πακάνζζηε. 

Καζ ημοξ εκ εαθάζζαζξ ηοαένκδζμκ ςξ ιόκμξ δοκαηόξ, ηαζ εζξ 

θζιέκα ημκ εύδζμκ ζώμοξ επακάβαβε. 

 

Ψδή δ’. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Σδκ αβίακ ζμο ζηέπδκ εθαπθμίξ εζαεί πακηαπμύ, εαοιάζζε, 

πανέπμοζακ αθεόκςξ ηδκ εείακ πνμζηαζίακ δζ’ ό άπακηεξ 

ηνάγμιεκ˙ ώ Σαλζάνπα, εενιώξ εκ ζμζ εοπανζζημύιεκ. 

 

Η Μμκή ζμο ηνζζιάηαν εαοιαζία εδείπεδ εκ ηδ Δζηόκζ ζμο˙ δζ’ ό 

εζξ Πακμνιίηδκ πνμηνέπμοζζκ αζιέκςξ μζ πζζημί ακαηνάγμκηεξ˙ μ 

ηςκ Παηένςκ διώκ Θεόξ, εοθμβδηόξ εί. 
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Νδκειίακ πανίγεζξ ημζξ εαθάζζαζξ δεζκαίξ ηαζ ηζκδύκμζξ πθέμοζζ ηδκ 

θύηνςζζκ πανέπεζξ ςξ ζε επζηαθμύκηαζ, Μζπαήθ αζηναπόιμνθε, ε 

ακοικμύιεκ πζζηώξ εζξ πάκηαξ ημοξ αζώκαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Υανζηόανοημκ όκηςξ ηαζ πδβήκ αθεανζίαξ ηδκ ζε ηοήζαζακ ηαζ 

πύνβμκ αζθαθείαξ ηαζ εύνακ ιεηακμίαξ ημζξ ηναοβάγμοζζκ έδεζλαξ˙ 

μ ηςκ Παηένςκ διώκ Θεόξ, εοθμβδηόξ εί. 

 

Ψδή ε’. Τνλ Βαζηιέα ησλ νπξαλώλ. 

.Αζιέκςξ νώζζκ ημζξ αζεεκμύζζ ανααεύεζξ ημζξ πζζηώξ 

πνμζηνέπμοζί ζμζ, Μάηαν, ηαζ οπενορμύζζ ηα εεία εαύιαηά ζμο. 

 

Ρύζαζ ζμοξ δμύθμοξ εη ηςκ Βεθίαν ζηακδάθςκ, Μζπαήθ 

Ανπζζηνάηδβε εείε, θνμονώκ διάξ άιθς εζξ πάκηαξ ημοξ αζώκαξ. 

 

Ιδέ εκ ύιδ μ εείμξ μύημξ Ναόξ ζμο ηαηαθύβζμκ μνάηαζ πμκμύκηςκ˙ 

ηαζ θζιήκ οπάνπεζ βαθήκζμξ πθεόκηςκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νόζμοξ πακημίαξ ηαξ ηδξ ροπήξ ζαηνεύεζξ ηαζ ζανηόξ ηαξ μδύκαξ, 

Πανεέκε, ίκα ζε δμλάγς ηδκ Κεπανζηςιέκδκ. 

 

Ψδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ανπάββεθε ημο Θεμύ, πνέζαεοε οπέν διώκ. 

οιθώκςξ, εείε Νόε, ιεηά ηςκ Αββέθςκ ηδ θςηαοβεί πανμοζία ζμο 

πάκημηε δζαημκείξ ης Κονίς εζξ ημ ζςεήκαζ διάξ. 

 

Οιόεοιμκ ημκ ύικμκ θόας ακαιέθπςκ ης Σνζζδθίς Θεώ, 

Ανπζζηνάηδβε, ηαζ ηαξ διώκ κοκ δεήζεζξ Αοηώ πνμζάβαβε. 

 

Τικμύιεκ ημκ ςηήνα Υνζζηόκ εη ηανδίαξ ηαζ Μζπαήθ ημκ 

Ανπάββεθμκ πάκημηε, όηζ διάξ δζαζώγμοκ εη πενζζηάζεςκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φςηόξ ζμο ηαζξ αηηίζζ θάιπνοκμκ, Πανεέκε, ημ γμθενόκ ηδξ 

αβκμίαξ δζώημοζα, ημοξ εοζεαώξ Θεμηόημκ, ζε ηαηαββέθμκηαξ. 

. 

Άλζόκ εζηίκ ςξ αθδεώξ, ιαηανίγεζκ ζε ηδκ Θεμηόημκ… 
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Υαίνμζξ, αλζΰικδηε Μζπαήθ, Πνςηάββεθε εείε, Αζςιάηςκ 

ιοζηαβςβέ. Υαίνμζξ ημο Κονίμο, πακάνζζημξ ηζκύνα ηαζ ηδξ αΰθμο 

δόλδξ θαιπνόκ απαύβαζια. 

 

Γέλαζ, ώ παιιέβζζηε Μζπαήθ, διώκ ηαξ δεήζεζξ, αξ πνμζάβαβε ης 

Θεώ, αζημύιεκμξ πάζζκ μιόκμζακ εζνήκδκ ηαζ θύηνςζζκ εη πόκςκ ηδ 

ιεζζηεία ζμο. 

 

Πνόθεαζμκ, Ανπάββεθε Μζπαήθ, ηαζ θνμύνεζ αβνύπκςξ Δηηθδζίακ 

ηδκ ημο Θεμύ εκ Βαζζθεομύζδ˙ ηαζ ηδ Ονεμδμλία πανάζπμο 

εαοιαζίςξ πάζδ ημκ ενίαιαμκ. 

 

ηέπε, Μεβαθόπανε Μζπαήθ, ηδξ Ονεμδμλίαξ Ανπζπμίιεκα ημκ 

ηθεζκόκ άια ηαζ ημκ Κθήνμκ ηαζ ημκ Λαόκ Κονίμο δςνμύιεκμξ 

οβείακ αοημίξ, εαοιάζζε. 

 

Φνμύνεζ, αζηναπόιμνθε Μζπαήθ, ηδκ Μμκήκ ζμο ηαύηδκ, ημοξ 

Παηέναξ ηαζ Αδεθθμύξ άια ημοξ Δθόνμοξ αοηήξ ηαζ Δοενβέηαξ από 

πακηόξ ηζκδύκμο ηαζ πενζζηάζεςξ. 

 

Σμοξ πνμζενπμιέκμοξ ηδ ζδ Μμκή εκ πίζηεζ ηαζ πόες μνεμδόλμοξ 

Υνζζηζακμύξ, ζηέπε ηαζ εοθόβεζ δςνμύιεκμξ οβείακ ηαζ πάζακ 

εονςζηίακ, εείε Ανπάββεθε. 

 

Σδξ Γςδεηακήζμο μ εδζαονόξ ύιδξ Κς ηαζ Ρόδμο ηδξ Καθύικμο 

μ αμδεόξ απάζδξ Δθθάδμξ, ώ ιέβα Σαλζάνπα, Υνζζηζακώκ ημ ηέναξ, 

εί Μεβαθόπανε. 

 

Σμοξ καοηζθθμιέκμοξ Υνζζηζακμύξ ημοξ εκ ηαζξ εαθάζζαζξ 

ηζκδοκεύμκηαξ αδεθθμύξ ημοξ ημ όκμιά ζμο εενιώξ ακααμώκηαξ 

δζάζςζμκ εκ ηάπεζ, εείε Πνςηάββεθε. 

 

Ώ ηδξ εεςνίαξ μο ηδξ θνζηηήξ ηαζ ηδξ ηαθθμκήξ μο ηδξ πονίκμο 

ηαζ εεαοβμύξ ηαηέπεζξ ημ ζηήπηνμκ Μζπαήθ ηδ πεζνί μο ηαζ ιέθπεζξ 

ηδ Σνζάδζ ύικμκ Σνζζάβζμκ. 

 

Πάζαζ ηςκ Αββέθςκ αζ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Απμζηόθςκ δ 

δςδεηάξ, μζ Άβζμζ πάκηεξ, ιεηά ηδξ Θεμηόημο πμζήζαηε πνεζαείακ 

εζξ ημ ζςεήκαζ διάξ. 

 



[56] 

 

Τν Τξηζάγηνλ 

 

Καη επζύο ην Απνιπηίθηνλ˙ Ήρνο δ’. 

Σςκ μονακίςκ ζηναηζώκ, Ανπζζηνάηδβε, δοζςπμύιέκ ζε αεί διείξ μζ 

ακάλζμζ˙ ίκα ηαζξ ζαζξ δεήζεζζ ηεζπίζδξ διάξ, ζηέπδ ηςκ πηενύβςκ 

ηδξ αΰθμο ζμο δόλδξ, θνμονώκ διάξ πνμζπίπημκηαξ εηηεκώξ ηαζ 

αμώκηαξ εη ηςκ ηζκδύκςκ θύηνςζαζ διάξ, ςξ Σαλζάνπδξ ηςκ άκς 

Γοκάιεςκ. 

 

Έηεξνλ Αλσλύκνπ. 

Ήρνο πι. α’. Τνλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Σδξ Μμκήξ ημο Πακόνιμο πνμζηάηδξ πέθοηαξ, έκεα οπάνπεζ 

παιιάηαν ςξ εδζαονόξ δςνεώκ, δ ζεπηή ηαζ αβία Δζηόκα ζμο. 

Σαλζάνπα Μζπαήθ αλζμεαύιαζηε˙ πνμξ ήκ πνμζηνέπεζ εοθααώξ μ 

πενζμύζζμξ Λαόξ, αζηώκ πηαζζιάηςκ ηδκ θύζζκ˙ ηαζ ηςκ ροπώκ 

ζςηδνία, ώ Σαλζάνπα ιεζζηείαζξ μο. 

 

Ήρνο β . 

Όηε εθ ηνπ μύινπ ζε λεθξόλ 

Γεύηε, κοκ πνμζπέζςιεκ πζζηώξ, ώ Υνζζηζακμί, ηδ Δζηόκζ ημο 

Σαλζάνπμο διώκ ηνάγμκηεξ εκ δάηνοζζ ηαζ ζηεκαβιμίξ εηηεκώξ˙ 

Μζπαήθ Ανπζζηνάηδβε, ηδξ ύιδξ ημ εαύια, πνόθεαζμκ ηαζ 

θύηνςζαζ διάξ εη άιθς πάζζ ημζξ κμζμύζζ˙ ηαζ δείλμκ ηδκ 

θζθακενςπίακ ζμο, πακέκδμλε. 

 

Γέζπμζκα πνμζδελαζ, ηαξ δεήζεζξ ηςκ δμύθςκ ζμο, ηαζ θύηνςζαζ 

διάξ, από πάζδξ ακάβηδξ ηαζ εθίρεςξ. 

Ήπμξ α . 

Σδκ πάζακ εθπίδα ιμο, εζξ ζε ακαηίεδιζ, Μήηεν ημο Θεμύ, θύθαλμκ 

ιε οπό ηδκ ζηέπδκ ζμο. 

 

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ. 

 


