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23 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΑΜΦΙΛΟΥΙΟΤ ἐπ. Ἰθνλίνπ, γ. Ἰζηδώξαο 

Ἁγηεξνζετηίζζεο 
 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηό Θεόο 

Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα ηά Σξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Φνδιαηζζεεὶξ ὡξ ηαεανὸξ ιεη’ Ἀββέθμο, ηαὶ ιοδεεὶξ 

πενμοαζηξ Ἱενάνπα, ἐκ ζεαοηῶ ηὸκ ὕικμκ ηὸκ Τνζζάβζμκ, Πάηεν 

Ἀιθζθόπζε ἱενμύνβδζαξ ὃκηςξ, Τνζάδα ὁιόενμκμκ, ὀνεμδόλςξ 

ηδνύλαξ· ηαὶ κῦκ Φνζζηὸκ ιὴ παύζῃ δοζςπκ, πὲν ηκ πίζηεζ 

ικμύκηςκ ζὰξ πάνζηαξ. 

Γόμα. Ὅκνηνλ. 

κ θςηαοβίᾳ ιοζηζηῆ εεδβόνε, ηὸ Εαββέθζμκ θααὼκ π’ 

ἀΰθκ, εεμαμοθήηςξ ἤζηναραξ ἰζάββεθε, Πάηεν Ἀιθζθόπζε, ὡξ 

πμζιὴκ Ἰημκίμο, ροπὰξ ἐηηαεαίνςκ κῦκ, ηῆ εενιῆ ζμο πνεζαείᾳ· δζὸ 

ημῖξ πνῄγμοζζ ιὴ παύζῃ πμνδβκ, ὡξ ἐθεήιςκ, δςνήιαηα 

πνόζθμνα. 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε, ηὰξ δοκαζηείαξ Σμο θαθεῖκ μἱ 

ἀκάλζμζ, εἰιὴ βὰν Σὺ πνμΐζηαζμ πνεζαεύμοζα, ηίξ ἡιᾶξ ἐῤῥύζαημ ἐη 

ημζμύηςκ ηζκδύκςκ; Τίξ δὲ δζεθύθαλεκ, ἕςξ κῦκ ἐθεοεένμοξ; Οη 

ἀπμζηιεκ Δέζπμζκα ἐη Σμῦ, Σμὺξ βὰν δμύθμοξ ζώγεζξ ἀεί, ἐη 

πακημίςκ δεζκκ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Ἀμθιλότιε, ηὸ θῶς λότεσζόν 

μοι. Ἰζιδώρα. 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Ἀηηῖκαξ θςηὸξ ημῦ ηνζζμθαιπμῦξ, ζεπηὲ Ἱενάνπα, Ἀιθζθόπζε 

εεςνκ, δζάθοζμκ ζηόηςζζκ κμόξ ιμο ηαὶ ἐπζθάιρεςξ εείαξ 

ἀλίςζμκ. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/05/blog-post_65.html
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Μενίικῃ ηῆ ἄκςεεκ θμπεοεείξ, Πμζιὴκ Ἰημκίμο, ἐπὶ πθόδκ 

γςμπμζόκ, ἐπμίιαζκαξ Πάηεν ἐκ ημῖξ ηνίκμζξ, ἀνςιάηςκ ἐκ ηήπμζξ 

πνδζηόηδημξ. 

 

Φαζδνὸξ εἰζεθήθοεαξ εἰξ καόκ, μνάκζμκ Πάηεν, εἰξ ἀεέαηα 

ἐκηνοθκ, ηαὶ κῦκ Ἀιθζθόπζε ηανδίαξ, ηαὶ ροπὰξ ἡικ πάκηςκ 

μνάκςζμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἱθέςζαζ Κόνδ ηὸκ Σὸκ Ὑἱόκ, ζοβπώνδζζκ δμῦκαζ, 

ἐπηαζζιέκςκ ἵκα ικ, κμΐ ηαεανῶ Σὰξ ἀκηζθήρεζξ, Πανεεκμιημν 

ἐιόκ ἀβαθθίαια. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Λαιπαδμῦπμξ ἐθάκδξ, πονζζηεθὴξ Ὅζζε, ηξ εεμθμβίαξ 

ηνακώζαξ ηὴκ βκζζκ ἅπαζζ· δζὸ πάκαρμκ ἐκ ηαῖξ ροπαῖξ ἡικ 

θθόβα, εείαξ ἀβαπήζεςξ, Ἀιθζθόπζε. 

 

Ὀδοκκ ηκ παεκ ιμο, ηαὶ πνμζαμθκ δνάημκημξ, ῥῦζαὶ ιε 

πνεζαείᾳ ζμο Πάηεν, ηῆ πακμζηηίνιμκζ, πόια ηὸ ᾔδζζημκ, αθύγςκ 

ἐιμὶ ἀπαεείαξ, Πάηεν Ἀιθζθόπζε, ηαὶ ηαηακύλεςξ. 

 

Φνζζημηθήηςξ ἐηθαίκςκ, πμζιακηζηὰξ πάνζηαξ, πύθαξ ἐκκμζκ 

ἀεακάηςκ, ἤκμζλαξ Ἅβζε· δζὸ ζςηήνζμκ ἡιῖκ θμπείακ πανέπεζξ, 

Πάηεν Ἀιθζθόπζε, ἀβαθθζάζεςξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰαηνα δοζώπεζ, Ὅκ ἐκ βαζηνὶ ἔθενεξ, δύζιμνθμκ εἰηόκα ὦ 

Μηεν, ηαεςναΐζαζ ιμο· ηαὶ βὰν Σὲ εὕνδηε, πάκηενπκμκ ζθόδνα ὁ 

ηάθθεζ, ἐκ ανμημῖξ πένηαθμξ ηαὶ ὡναζόηαημξ. 

 

Δζάζςζμκ, ἡιᾶξ ἐη πθάκδξ ηαὶ εθίρεςξ ροπμθεόνμο, 

Ἀιθζθόπζε ζεπηὲ Ἱενάνπα, ημὺξ ηζικηάξ ζμο πάνζηαξ, πίζηεζ, ηαὶ 

εθααείᾳ. 
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πίαθερμκ, ἐκ ειεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ 

παθεπὴκ ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηξ ροπξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 

 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Τὴκ βκζζκ θααὼκ γςξ ηὴκ ἀδαπάκδημκ, ηὸκ κμῦκ ζμο ζμθὲ, 

ἐπθήνςζαξ θαιπνόηδημξ, αμκ πνὸξ ηὸκ Πμζιέκα ζμο, πμῦ 

πμζιαίκεζξ ὦ Λόβε Σὰ ενέιιαηα; Δζὸ εἰξ ὄνδ εείαξ ηαθθμκξ, 

ἀκάθενε πάκηαξ Ἀιθζθόπζε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

βεώνβδζαξ θόβῳ ζμο, θμβζημὺξ θεζικαξ ἀκεέςκ πίζηεςξ, 

δζὸ ιύνμκ ὡξ πμθύηζιμκ, ἡιᾶξ εέθβεζ Πάηεν, ἡ ζὴ εὔκμζα. 

 

Τὰξ αβὰξ ἰνζδίγςκ ιμζ, ηκ ηνεζηηόκςκ Πάηεν θένεζκ 

ἐκίζποζμκ, εςδίακ ηαεανόηδηαξ, ἵκα Ἀιθζθόπζε βεναίνς ζε. 

 

Ὀιανμθόνμξ ὡξ κέθςζζξ, ἐλ απιμῦ ιε ῥύεηαζ ἡ πνεζαεία 

ζμο, αμοθεοιάηςκ ημῦ ἀθάζημνμξ, δνόζμκ μνακίακ εηίγμοζα. 

 

. Θενηνθίνλ 

Φςημθόνε Πανάδεζζε, ημῦ θαιπνμῦ κοιθκμξ ιὲ 

ηαηαλίςζμκ, ἡ παζηὰξ εείαξ ζανηώζεςξ, ἡ ηεπνοζςιέκδ ηῆ ἁβκείᾳ 

Σμο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὤθεδξ ἀῤῥαβέξ, ηηθδζίαξ πενζηείπζζια, δζὸ ζηήνζλμκ ἐκ 

πίζηεζ ἀηθζκεῖ, ηὸ πμίικζόκ ζμο, ὀνεμδόλςξ Ἀιθζθόπζε. 

 

Σηήκςια ηενπκόκ, ἔκεα ιέκεζξ ιμζ εηνέπζζμκ, ἵκα πνόζςπμκ 

πνὸξ πνόζςπμκ ὁν, Ὅκ ηαηεπόεδζαξ παιιάηαν Ἀιθζθόπζε. 

 

Λόπεοζμκ ἡιῖκ, ἁβζάζιαημξ ηὴκ εὔηθεζακ, ὁ θενώκοιμκ ηὴκ 

ηθζζκ αεααζκ, Ἀιθζθόπζε ηαη’ ἄιθῳ κέιςκ ἴαζζκ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ὄιανδζμκ ἡιῖκ, μἶκμκ εείαξ ἐπζβκώζεςξ, ἀκαζηέθθμκηα ηὴκ 

ιέεδκ ηκ παεκ, ἡ εεῖμκ αόηνοκ ηξ γςξ ἀπμηοήζαζα. 

 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Φμνείαζξ, ἀββεθζηαῖξ ζοκαοθίγῃ, ὁ αζώζαξ ἐκ ζώιαηζ ἀΰθςξ· 

ηαὶ κῦκ ἡιῖκ παηνζηῆ εζημνβίᾳ, ἐθεὲ ηαὶ δίδμο βθοηεῖακ 

πανάηθδζζκ, ὁνᾶκ ηὸ ὄκηςξ ἐθέημκ, ηῶ κμΐ Ἀιθζθόπζε πάκημηε. 

 

ηθάιραξ, ἱενςζύκδξ ηῶ θάεζ, π’ Ἀββεθκ ὡξ θααὼκ 

πνῖζια εεῖμκ, ημὺξ ἀθμνκηαξ πνὸξ ζὲ ἐη ηανδίαξ, ἐη ῥύπμο αθάαδξ 

ηαὶ εθίρεςκ θύηνςζαζ, ὦ Ἀιθζθόπζε ζεπηέ, ηκ δμβιάηςκ ἡ θύνα ἡ 

εὔζδιμξ. 

 

Ὑπάνπεζξ, ηκ πεναάζεςκ ιύζηδξ, εεμηύπςημξ εἰηὼκ 

ἀπμῤῥήηςκ, δζὸ ἐιὲ ἐκ ἀαύζζῳ ηαηίαξ, αεαοεζζιέκμκ ὦ Πάηεν 

ἀκέθηοζμκ, δεήζεζ ζμο ηῆ θςηαοβεῖ, πενηόζιζε κμῦ Ἀιθζθόπζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σὲ ὁ Λόβμξ, ὁ ημῦ Παηνὸξ Θεμηόηε, ὡξ πνοζμῦκ εοιζαηήνζμκ 

εὗνεκ, ἐκ ᾧ ἀκάραξ ζανηώζεςξ εαῦια, ἐκ εςδίαζξ ἡιᾶξ 

ηαηδβθάσζε, γςξ ἀῤῥήημο Μανζάι, δοζςδίαξ θεμνᾶξ 

ἐηθοηνμύιεκμξ. 

 

Δζάζςζμκ ἡιᾶξ, ἐη πθάκδξ, ηαὶ εθίρεςξ ροπμθεόνμο, 

Ἀιθζθόπζε ζεπηὲ Ἱενάνπα, ημὺξ ηζικηάξ ζμο πάνζηαξ, ἐκ πίζηεζ ηαὶ 

εθααείᾳ. 

 

Ἄπνακηε, ἡ δζὰ θόβμο ηὸκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ 

ηκ ἡιενκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Λεζημονβὸξ ὡξ πανπκ επνόζδεηημξ Ἅβζε, ηῶ θςηὶ ηῶ 

ηνζζδθίῳ εέζεζ εεμοιέκμξ, ἐθεὲ ηάπεζ, ηαὶ ἐλεθμῦ ἡιᾶξ ἐη 

ζοιθμνκ, δεζκκ κόζςκ ηε ηαὶ παθεπκ, ιδπακεοιάηςκ ημῦ 
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ἐπενμῦ, εεμονβὲ Ἀιθζθόπζε. Ἴεοκμκ δζακμίαξ, πνὸξ ηνίαμκ ηξ 

ιεηακμίαξ, δζδμὺξ ρόεεκ πανιμκήκ, ἀβαπήζεζ ηῆ παηνῶα ζμο. 

 

Πξνθείκελνλ. Οἱ Ἱερεῖς Σοσ Κύριε ἐνδύζονηαι δικαιοζύνην καί 

οἱ Ὅζιοί Σοσ ἀγαλλιάζονηαι. 

Ση. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ Αὐηοῦ. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 1-9). 

 

Γόμα. Ταῖξ ημῦ Ἱενάνπμο... 

Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηξ Θεμηόημο... 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεός... 

Αἴβθῃ αβαγόιεκμξ, πεζνμεεζίαξ Ἀββέθςκ, Πάηεν Ἀιθζθόπζε, 

ῥήζεζζ πεζθέςκ ζμο ἐκαπέθναλαξ, ἀζεακ ζηόιαηα, ηκ ιὴ 

πνμζηοκμύκηςκ, ηξ Τνζάδμξ ηὸ ὁιόηζιμκ, ἐθαίῳ ἄκςεεκ 

πμζιακημνζηξ ζθναβζζάιεκμξ· δζὸ ιακίαξ δνάημκηαξ, ἄηνςημκ 

ζοκηδνεῖ ιὲ πάκημηε, ἵκα ζμο δμλάγς, δςνήιαηα πνμκμίαξ ἐκανβμῦξ 

ηαὶ βθοηαζιμὺξ ἀκηζθήρεςκ, ἐπζπεμιέκςκ ιμζ. 

 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ὀζθνακεεὶξ ἡδοπκόςκ, ἀνςιάηςκ ημῦ Πκεύιαημξ Ἀιθζθόπζε, 

παεκ ηξ δοζςδίαξ, εηόκῳ ζμο δεήζεζ, ἀπαθθάηηεζξ ἑηάζημηε, ἐκ 

ζοκηνζαῆ ἱενᾷ, ημὺξ ζὲ ικμθμβμῦκηαξ. 

 

Νμδηῆ ἐκ δνεπάκῃ, ηαημδόλςκ αθαζηήιαηα ἐλειέθζζαξ, 

γζγάκζα ἐηηαίςκ, θοιακηζηὰ ζπενιάηςκ, Πάηεν ηξ πίζηεςξ, 

ηανπμθοθάηηςκ ἡιῖκ, ῥαδάικμοξ ζςηδνίαξ. 

 

Μεημοζίᾳ ηῆ εείᾳ, Ἀιθζθόπζε Πάηεν εέθβεζ ἀείπμηε, ἀΰθςκ 

ἁνιμκίαξ, δζὸ ηεηοθοῖακ, ηὴκ ροπήκ ιμο ἐκίζςζακ, ηῆ ζηαεενᾷ 

Ἰδζμῦ, εεύηδηζ ἁβίᾳ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ὁ Υἱόξ Σμο ἐζεηα, πενζεείξ Σμζ Πακάπνακηε ηξ Θεόηδημξ, 

δζάπνοζμκ ἐλόθμο, ὡξ ᾆζια ηκ ᾀζιάηςκ ηαηεηόζιδζε πάνζζζ, ἐκ 

ηνμζζςημῖξ πμζηζθημῖξ, Παηνὸξ ηξ εδμηίαξ. 

 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ἰάζεζξ ανύεζξ, ημῖξ εθααξ πνμζηοκμῦζζ, ηὴκ ζεπηὴκ εἰηόκα 

ζμο εεόπηα, ηαὶ βὰν πθμοηεῖξ πᾶζζ, εαοιάηςκ ζμο ηὴκ αἴβθδκ. 

 

Ἱενςζύκδξ, ηὴκ εθμβίακ παιιάηαν, ζοιπαεξ ἐηπέεζξ ημῖξ 

αἰημῦζζ· δνόζῳ βὰν ἐπθήζεδξ, ρεηάδςκ εζπθαβπκίαξ. 

 

Σηεῦμξ ἐδείπεδξ, ηξ εεσηξ ἐπζπκμίαξ, Ἀιθζθόπζε Πάηεν 

ἀλίςξ, πμίικδκ ζμο εεύκςκ, εἰξ ηνῖαμκ ιεηακμίαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἱενςηένακ, ηκ μνακίςκ Ταβιάηςκ, Σὲ βζκώζημιεκ 

Πακύικδηε Μανία· ηέθμξ βὰν πάνπεζξ δδιζμονβίαξ πάζδξ. 

 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Δεπόιεκμζ επαῖξ ζμο, αὔναξ γςδθόνμοξ, ζοκαενμζζεέκηεξ ηῆ 

εείᾳ εἰηόκζ ζμο, θμπαίμοξ ζηάποαξ Πάηεν ἀκαδνεπόιεεα. 

 

Ὠναῖμξ ἐκεθάκδξ, θςηὸξ ηαῖξ ἀβθαΐαζξ, ἀιςθζθμπεύςκ ἰάζεζξ 

ημῖξ πνήγμοζζ, ὦ Ἀιθζθόπζε, ηνόπμζξ ηξ ζξ πνδζηόηδημξ. 

 

Ῥμαῖξ ηκ ζκ εαοιάηςκ, ζαέκκοξ πῦν ἀκενάηςκ, ηκ 

πεζναζικ ηαὶ ηκ εθίρεςκ Ὅζζε, επῆ ζμῦ θύζεςξ ηνέπςκ ηὰ 

ὁνμεέζζα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἁβκείαξ ἐκ ημζθάζζ, ὡξ δμνηὰξ ηνοθζα, αόζηεζξ κμιαῖξ ηαῖξ 

ημῦ Πκεύιαημξ Δέζπμζκα, ἐπζεοιία Υἱμῦ Σμο ἡιᾶξ ἡδύκμοζα. 

 

. 
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Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεξ, ιαηανίγεζκ Σε ηὴκ Θεμηόημκ, ηὴκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαὶ πακαιώιδημκ ηαὶ ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡικ. Τὴκ 

ηζιζςηένακ ηκ Φενμοαείι ηαὶ ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηκ 

Σεναθείι, ηὴκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηὴκ ὄκηςξ 

Θεμηόημκ Σέ ιεβαθύκμιεκ. 

 

Κθήζεζ Ἀζςιάηςκ ὡξ πζζηςεείξ, πνὸξ ζημπὸκ θαηνείαξ, 

πακαπνάκημο ηαὶ θμβζηξ, εείᾳ πνμιήεεζᾳ, Πμζιὴκ ἐηεθεζώεδξ, 

Τνζάδμξ θαιπδδόζζ, ὦ Ἀιθζθόπζε. 

 

Θδιὼκ πεποηαζιέκμξ ἐκ ἀνεηαῖξ, ηανπμὺξ ἀεακαζίαξ, 

δζακέιεζξ ηαὶ βθοηαζιόκ, παηνῴαξ ἱηεζίαξ, πζηνίαξ ῥομιέκδξ, 

Παηένςκ ᾆζια εεῖμκ, ὦ Ἀιθζθόπζε. 

 

Φαίνμζξ εδμηίαξ ἱενμονβόξ, δμεεῖζάκ ζμζ πάνζκ, 

ζθναβζζάιεκμξ ἱενξ, ηοπώιαηζ εείῳ, ἁβζαζιμῦ εεόπηα, ἐκ θόβῳ ηε 

ηαὶ ἔνβῳ, ὦ Ἀιθζθόπζε. 

 

Πόεῳ ἱενάηεοζαξ ηῶ Φνζζηῶ, μνάκζμζ πύθαζ, δζὸ ἤνεδζακ ἐλ 

αηκ, ηῆ εέᾳ ζμο ιύζηα, ἵκα εἰζέθεῃξ ἔκδμκ, ημῖξ ζηίβιαζζ 

Δεζπόημο, ὡξ ζδιεζμύιεκμξ. 

 

δίδαλαξ Πάηεν εεμθμβεῖκ, Τνζάδμξ ηὸ δόβια ηαὶ θαηνεύεζκ 

ιίακ ἀνπήκ, ἁπθκ ηῆ μζίᾳ, ηνζζάνζειμκ πνμζώπμζξ, ηὴκ πμίικδκ 

ζμο θοθάηηςκ θύημζξ ἀθύιακημκ. 

 

Δίδμο εθμβίαξ ημῖξ ἐπὶ ζέ, Πάηεν ἀθμνζζ, ηαὶ ἐη κάνδςκ 

ηανδζαηκ, ἐπίπεε ιύνα, ροπαῖξ ἐπζπμεμύζαζξ, ηὸ θίθηνμκ ημῦ 

Δεζπόημο, ὦ Ἀιθζθόπζε. 

 

Πᾶζαζ ηκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηόθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηξ Θεμηόημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ εἰξ ηό ζςεκαζ ἡιᾶξ. 

 

Σό Σξηζάγηνλ… 
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 θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

θέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαύηδκ Σμζ ηὴκ ἱηεζίακ, ὡξ Δεζπόηῃ, μἱ ἁιανηςθμί 

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ. 

Γόμα. 

Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί Σμὶ βὰν πεπμίεαιεκ. Μή ὀνβζζεξ 

ἡιῖκ ζθόδνα, ιδδέ ικδζεξ ηκ ἀκμιζκ ἡικ. Ἀθθ’ ἐπίαθερμκ ηαὶ 

κῦκ ὡξ εὔζπθαπκμξ ηαὶ θύηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηκ ἐπενκ ἡικ. Σὺ βὰν 

εἶ Θεόξ ἡικ ηαὶ ἡιεῖξ θαόξ Σμο, πάκηεξ ἔνβα πεζνκ Σμο ηαὶ ηὸ 

ὄκμιά Σμο ἐπζηεηθήιεεα. 

Καί λῦλ. 

Τξ εζπθαβπκίαξ ηὴκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εθμβδιέκδ 

Θεμηόηε, ἐθπίγμκηεξ εἰξ Σέ ιή ἀζημπήζμιεκ, ῥοζεείδιεκ δζά Σμῦ 

ηκ πενζζηάζεςκ, Σὺ βὰν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ ηκ Φνζζηζακκ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

. 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Φθαίκῃ ημῦ Πμζιέκμξ θαζδνοκεείξ, πάνζκ ηὴκ πμθύθςημκ 

ἔνβῳ, πᾶζζκ ἐπθμύηδζαξ, αίμκ ημῦ Δεζπόημο ζμο ἐκ ημῖξ παεήιαζζ, 

δζελάβςκ εεόπκεοζηε· δζὸ ιὴ ἐθθίπῃξ, δόζεζξ ηὰξ ἀΰθμοξ ζμο κέιεζκ 

ημῖξ ιέθπμοζζ, εεῖά ζμο θμπεύιαηα πόεῳ, ηὴκ πανὰκ αἰημύιεκμξ 

πᾶζζ, Πάηεν Ἀιθζθόπζε ηαὶ ἔθεμξ. 

 

Δέζπμζκα πνόζδελαζ, ηὰξ δεήζεζξ ηκ δμύθςκ Σμο, ηαὶ 

θύηνςζαζ ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

 

Τὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ Σὲ ἀκαηίεδιζ, Μηεν ημῦ Θεμῦ, 

θύθαλόκ ιε πὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 


