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7 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΑΜΒΡΟΙΟΤ ἐπ. Μεδηνιάλσλ, ἀξρηκ. Νηθ. Ἀεξάθε  
            

            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. 

Μεδζμθάκςκ Ἱενάνπδκ ηὸκ εεῖμκ, ἐκ ἐβηςιίμζξ ηαὶ ᾠδαῖξ 

εὐθδιμῦιεκ, ηῆξ παῤῥδζίαξ ἄνζζημκ ὑπόδεζβια, πζζηῶκ ἄβαθια, 

δζηαζμζύκδξ ηε, ηαὶ πμζιέκςκ ηὸ ηθέζζια, ηὸ ἀπνμζςπόθδπημκ 

ἀθμιμίςια Λόβμο, νεμδμλίαξ πνόιαπμκ ζεπηόκ, ηόζιμκ ημῦ 

ηόζιμο, Ἀιανόζζμκ ἔκεεμκ. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Σὴκ Θεμηόημκ ἐκ ᾠδαῖξ εὐθδιμῦιεκ, ηαὶ ιεβαθύκμιεκ Αὐηὴκ 

ἐηαμῶκηεξ· ηὴκ ηηθδζίακ ζηήνζλμκ Πανεέκε εική· θνμύνδζμκ ἐκ 

ηῇ δοκάιεζ μο, νεμδόλςκ ζοζηήιαηα· ζῶζμκ ημὺξ ηζιῶκηάξ ε, 

ἐλ ἐπενῶκ ἀμνάηςκ, ηαὶ ἐη ηζκδύκςκ πθείζηςκ παθεπῶκ· ὺ βὰν 

ὑπάνπεζξ, ανμηῶκ ἡ ἀκηίθδρζξ.  

  

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο.  

  

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ  ἡ  ἀθξνζηηρίο: ΑΜΒΡΟΙΟΝ 

ΜΔΓΙΟΛΑΝΩΝ ΔΤΦΗΜΩ. ΝΙΚΟΓΗΜ(ΟΤ). 

 

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

Ἀιανόζζμκ ὕικμζξ ἐπζπμεῶκ, θζηάγεζκ ἐκεέςξ, εεῖμκ Πκεῦια 

ἀκηζαμθῶ, ηαηάπειρμκ Λόβε ηῇ ηανδίᾳ, ηαὶ ηῷ κμΐ ιμο πθμοζίςξ 

Θεάκενςπε. 

 

Μεηάνζζμκ ἆζαζ ζὴκ αζμηήκ, μὐ ζεέκεζ ιμο βθῶζζα, Ἱενάνπα 

ιοζηαβςβέ· δζὸ ἐλαζημῦιαζ ηὰξ εὐπάξ ζμο, ημῦ θςηζζεῆκαζ ιε εεῖε 

Ἀιανόζζε. 

 

Βαααὶ μἷα πάνζξ πανὰ Υνζζημῦ, αὐβάγμοζα Πάηεν, ζὴκ 

ηανδίακ ὑπενθοῶξ, δζδμῦζά ζμζ βκῶζζκ ιοζηδνίςκ, ἃ ημῖξ πζζημῖξ 

ὡξ Πμζιὴκ ἀπεηάθοραξ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ῥδιάηςκ ὁνώκηςκ ηὸ ἀθδεέξ, ἐδείπεδ Πανεέκε, ἐκ κδδύζ μο 

εαοιαζηῇ, Λόβμο ημῦ Θεμῦ ηομθμνίᾳ, εἰξ ζςηδνίακ ανμηῶκ ἐη ημῦ 

πηώιαημξ. 

  

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

 ιμθνόκςξ ὑικμῦιεκ, ἱενμονβὸκ ἔκεεμκ, ηῆξ νεμδμλίαξ 

θςζηῆνα, ηθεζκὸκ Ἀιανόζζμκ, ἐπζγδημῦκηεξ αὐημῦ, ηὰξ πνὸξ 

Υνζζηὸκ ἱηεζίαξ, ημῦ δμεῆκαζ ἅπαζζ, πθμύζζμκ ἔθεμξ. 

 

ςηδνίαξ ηὸκ πόεμκ, ἀκηζαμθῶ δώνδζαζ, ηαὶ νεμδμλίαξ ηὴκ 

πίζηζκ, ηαὶ εείακ ἄζηδζζκ, πνὸξ αζμηὴκ ἐκ Υνζζηῷ ηαὶ θςηζζιὸκ ηῆξ 

ροπῆξ ιμο, εαοιαζηὲ Ἀιανόζζε, πίζηεςξ πνόιαπε. 

 

Ἰζπονὸξ ἀκεδείπεδξ, ζηῦθμξ πζζηῶκ ἔκδμλε, ηαηαπμθειῶκ ηάξ 

αἱνέζεζξ, Πάηεν Ἀιανόζζε, ηαὶ δζὰ αίμο ζεπημῦ, ηαὶ αζαζιμῦ 

Βαζζθείαξ, ημῦ Υνζζημῦ ἐηήνολαξ, πίζηζκ ζςηήνζμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οὐνακίςκ πκεοιάηςκ, ηαὶ ιμκαπῶκ ηαύπδια, ηαὶ ιδηένςκ 

πέθεζξ ὁ ηόζιμξ, ζςθνόκςκ ἕδναζια· ἐκ ηῇ ἁβκείᾳ Ἁβκή, ημὺξ 

εὐζεαεῖξ πενζηνάηεζ, αῖξ θζηαῖξ πνὸξ Κύνζμκ, Θεμιαηάνζζηε. 

  

Γζάζςζμκ, Μεδζμθάκςκ Ἀιανόζζε εεμθόνε, ημὺξ ζὲ ὕικμζξ 

ἐπεοθδιμῦκηαξ ἐη παναπηώζεςκ, ὡξ ἔπςκ πνὸξ Κύνζμκ παῤῥδζίακ. 

 

ηενέςζμκ, ημὺξ ὀνεμδόλςξ ηζιῶκηάξ ε Θεμηόηε, ἐκ ηῇ 

πίζηεζ ημῦ μῦ Τἱμῦ ηαὶ αίμο παθαίζιαζζκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ 

παῤῥδζίακ. 

  

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Σὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Σὰ εεῖα πμεῶκ, ἐπίηδνα ηαηέθζπεξ, ηαὶ γήθῳ Υνζζηόκ, ἐδέπεδξ 

ἐκ ηανδίᾳ ζμο, εαοιαζηὲ Ἀιανόζζε, ηῶκ Μεδζμθάκςκ πίζημπε· 

δζὸ ἠλζώεδξ ἰδεῖκ, Σνζάδμξ ηὴκ δόλακ, ἐκ ηῇ ἄκς ζώκ. 
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Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Πνεζαεία εενιὴ ηαὶ ηεῖπμξ ἀπνμζιάπδημκ, ἐθέμοξ πδβή, ημῦ 

ηόζιμο ηαηαθύβζμκ, ἐηηεκῶξ αμῶιέκ μζ· Θεμηόηε Γέζπμζκα, 

πνόθεαζμκ, ηαὶ ἐη ηζκδύκςκ θύηνςζαζ ἡιᾶξ, ἡ ιόκδ ηαπέςξ 

πνμζηαηεύμοζα. 

  

ᾨδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Νεηνςεεὶξ ὦ Ἀιανόζζε, ηαηὰ ηόζιμκ πάνζηζ ηῇ ημῦ 

Πκεύιαημξ, ἐκ Υνζζηῷ ζμθῶξ ἐαίςζαξ, ἐκ Μεδζμθάκμζξ ὡξ 

πίζημπμξ. 

 

Μεη’ ὀδύκδξ ἐηήνολαξ, ηῷ Θεμδμζίῳ ιάηαν ιεηάκμζακ 

ηαηαλίςζμκ ηὸκ δμῦθόκ ζμο, ἐηγδηεῖκ Κονίμο ιέβα ἔθεμξ.  

 

κ δοκάιεζ ἠθάκζζαξ, ημῦ Βεθίαν ἔκεδνᾳ ὦ Ἀιανόζζε, 

ἀκεθεὼκ δ’ εἰξ ὕρδ ἄννδηα, ηηθδζίαξ πίζηζκ δζεηνάκςζαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γεμιέκςκ ὺ βέβμκαξ, ζηέπδ ηαὶ θζιὴκ Ἁβκὴ Θεμκύιθεοηε, 

ηαὶ θζηαῖξ μο ηὸ ἀκενώπζκμκ, ἐη παεῶκ θοθάηηεζξ ηαὶ ημῦ 

δνάημκημξ. 

  

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἵθεςξ ἡιῖκ, εὐθδιμῦζί ζε Ἀιανόζζε, ηαῖξ ζαῖξ θζηαῖξ βεκμῦ 

πνὸξ ηὸκ Ἰδζμῦκ, ἵκα ἀπαύζηςξ, πμεῶιεκ ηὸ εεῖμκ ἔθεμξ. 

 

Ὅθδκ πνὸξ Θεόκ, ηὴκ ροπὴκ ἡιῶκ ηαηεύεοκμκ, ηθεζκὲ 

Ἀιανόζζε πζζηῶκ ὁ θςζηήν, ἵκα ηῶκ ηόζιμο, ἡδέςκ 

ηαηαθνμκήζςιεκ. 

 

Λῦζμκ ηὰ δεζιά, ηῶκ παεῶκ ἡιῶκ Ἀιανόζζε, ηαῖξ ζαῖξ 

πνεζαείαζξ Πάηεν πνὸξ ηὸκ Υνζζηόκ, ἵκα ηαῖξ ηνίαμζξ Κονίμο 

ἀημθμοεήζςιεκ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ἄκαζζα ηἀιμί, εείακ πάνζκ μο ἐπόιανδζμκ, ἵκα ἐκ αίῳ ἁβίςξ 

πμθζηεοεῶ, ηαὶ ἐκ ἐλόδῳ, εἰζέθες εἰξ ηὸκ Πανάδεζζμκ. 

  

ᾨδὴ ο΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

 Νμιίιςξ ζὺ, ἐκ Υνζζηῷ Ἀιανόζζε, δζὰ θόκμοξ ααζζθέα 

ἐθέβπεζξ, ηαὶ ημῖξ πζζημῖξ, δζδαπαῖξ ζμο ἐκεέμζξ, ημῦ Θεμῦ Λόβμο 

ὁδὸκ πᾶζζκ ἔδεζλαξ· ζμῦ δέμιαζ πακεοθααῶξ, ἐη παεῶκ ζαῖξ θζηαῖξ 

ιε ἐλάνπαζμκ. 

 

 Ὡνάσζαξ, ηὴκ ροπήκ ζμο Ἅβζε, δζὰ αίμο ἀζηδεεὶξ ὑπὲν θύζζκ, 

ηαὶ μὐνακῶκ, ηῆξ πανᾶξ ἀπμθαύεζξ, ηαὶ ηὸκ Θεὸκ ηαεμνᾷξ ηὸκ 

Σνζζάβζμκ· ἐκίζποζμκ ηἀιὲ ἐκ βῇ, εεανέζηςξ αζῶζαζ ηὸκ ἄεθζμκ. 

 

Νζηήζακηα, ηῶκ δαζιόκςκ θάθαββαξ, ζὲ ὁνῶιεκ μὐνακίῳ 

παζηάδζ, ἐκ ᾗ ἀεί, Ἀνπζεῦηα Πμζιέκςκ, δμλμθμβεῖξ ζὺκ Ἀββέθμζξ ηὸκ 

Κύνζμκ· ἀλίςζμκ μὖκ ηαὶ ἡιᾶξ, ιεηὰ ζμῦ αἰςκίςξ εὐθναίκεζεαζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

ζηήκςζεκ, ἐκ βαζηνί μο Ἄπνακηε, ἀπμννήηςξ ημῦ Παηνὸξ 

Θεὸξ Λόβμξ, ηαὶ ηὴκ ἐιήκ, εἰθδθὼξ εκδηὴκ θύζζκ, δζὰ ηαονμῦ 

ἀκεηαίκζζεκ Ἄζπζθε, ζοκακορῶκ εἰξ μὐνακμύξ, ὡξ Θεὸξ ὸξ Τἱὸξ 

Πακαιώιδηε. 

  

Γζάζςζμκ, Μεδζμθάκςκ Ἀιανόζζε εεμθόνε, ημὺξ ζὲ ὕικμζξ 

ἐπεοθδιμῦκηαξ ἐη παναπηώζεςκ, ὡξ ἔπςκ πνὸξ Κύνζμκ παῤῥδζίακ. 

 

ηενέςζμκ, ημὺξ ὀνεμδόλςξ ηζιῶκηάξ ε Θεμηόηε, ἐκ ηῇ 

πίζηεζ ημῦ μῦ Τἱμῦ ηαὶ αίμο παθαίζιαζζκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ 

παῤῥδζίακ. 

  

 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 
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Σὸκ Ἀιανόζζμκ ἀκεοθδιήζςιεκ ᾄζιαζζκ, ηὸκ ηθεΐζακηα ὡξ 

θνοηηςνὸκ Μεδζόθακα, ηαὶ ηὸκ ηόζιμκ ἐκ ἀνεηαῖξ ηαὶ ἔνβμζξ 

εαοιαζημῖξ· ηὰξ ἱηεζίαξ δὲ αὐημῦ, πνὸξ ηὸκ θζθάκενςπμκ Θεόκ, 

αἰημύιεκμζ ηηδζώιεεα, πάνζκ ηῆξ ιεηακμίαξ, ηαὶ ζςηήνζμκ πίζηζκ, 

ηαὶ ἀνεηὰξ ηὰξ ζςζηζηάξ, ἐκ ἀζηήζεζ ηαὶ ζεικόηδηζ. 

  

Πξνθείκελνλ. Τὸ ζηόμα μοσ λαλήζει ζοθίαν καὶ ἡ μελέηη ηῆς 

καρδίας μοσ ζύνεζιν.η. Οἱ Ἱερεῖς Σοσ, Κύριε, ἐνδύζονηαι 

δικαιοζύνην καὶ οἱ Ὅζιοί Σοσ ἀγαλλιάζονηαι. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ε΄ 14 21). 

Γόμα. Σαῖξ ημῦ Ἱενάνπμο…   

Καὶ λῦλ. Σαῖξ ηῆξ Θεμηόημο…   

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

με, ὁ Θεός,…   

Πάκηεξ ηὸκ πίζημπμκ, Μεδζμθάκςκ ηὸκ ζηῦθμκ, ηῶκ πζζηῶκ 

δζδάζηαθμκ, ηὸκ ηθεζκὸκ Ἀιανόζζμκ, εὐθδιήζςιεκ· ηὰ ηῆξ βῆξ 

ἅπακηα, ἐκ πανᾷ ἠνκήεδ, ηὰ μὐνάκζα ἐπόεδζε, Υνζζημῦ 

Πανάδεζζμκ, ηαὶ ιεηὰ Ἁβίςκ ζοκμίηδζζκ· δζὸ ἐκ αίᾳ ἔγδζε, ηαὶ ημὺξ 

νεμδόλμοξ ἐδίδαλε, πόεῳ δζὰ αίμο θοθάηηεζκ, πάκηαξ πίζηζκ 

ἀηθζκῶξ, ηαὶ ἐηθοβεῖκ ηῶκ αἱνέζεςκ, πθάκδκ ηὴκ πακώθεενμκ. 

  

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

ρώεδξ ἐπαλίςξ, ὦ Ἀιανόζζε Πάηεν, Μεδζμθάκςκ Πμζιήκ, 

ηδνύηηςκ Σνζάδμξ ιεβαθεῖα,ηῆξ Ἁβίαξ, πνὸξ Ἣκ ἅπακηεξ ράθθμιεκ· 

ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εὐθμβδηὸξ εἶ. 

 

Φοθάηηςκ ζὴκ ηανδίακ, ἐη αεθῶκ ιζζακενώπμο, ἐπαπμθαύεζξ 

ηθεζκέ, ἐθθάιρεςξ ηῆξ εείαξ, εεώζεςξ ημῦ δώνμο, ηὸκ Υνζζηὸκ 

ἐλοικῶκ ἀεί· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εὐθμβδηὸξ εἶ. 

 

Ἡθίμο ημῦ ἀδύημο, Υνζζημῦ ημῦ Θεακενώπμο, ηαηδλζώεδξ 

ἰδεῖκ, Ἀιανόζζε ηὴκ δόλακ, ἐκ ιέζῳ Παναδείζμο, ηαὶ ὑικεῖκ Αὐημῦ 

ὄκμια· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εὐθμβδηὸξ εἰ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Μανία Θεμηόηε, μὺξ δμύθμοξ πενζθνμύνεζ, ηαῖξ πνὸξ Τἱόκ 

μο θζηαῖξ· δὸξ δόλακ ηηθδζίᾳ, ηαὶ πίζηζκ ημῖξ ἀκενώπμζξ, ηαὶ 

ραθιὸκ ὁθμηάνδζμκ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εὐθμβδηὸξ εἰ.  

  

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ὡνασζιέκμξ, ἐκ μὐνακμῖξ ζααααηίγεζξ, ὦ Ἀιανόζζε ηθέμξ ζῶκ 

ηέηκςκ, ἀκοικῶκ ηὸκ Λόβμκ, εἰξ πάκηαξ ημὺξ αἰῶκαξ. 

 

Νόμζξ ἀΰθμζξ, ἐκ Παναδείζῳ ζοιράθθεζξ, ὦ Ἀιανόζζε ὕικμζξ 

ἀπαύζημζξ, ηῆξ Σνζάδμξ δόλακ, εἰξ πάκηαξ ημὺξ αἰῶκαξ. 

 

Ἰζπύσ Λόβμο, ηῶκ αζαζηῶκ ἐιζιήεδξ, ὦ Ἀιανόζζε εείμοξ 

ἀβῶκαξ, ἀκοικῶκ ἀπαύζηςξ, Υνζζηὸκ εἰξ ημὺξ αἰῶκαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Καηδλζώεδξ, ηῶκ δεοηενείςκ Σνζάδμξ, ὡξ βεκκήζαζα Κόνδ 

ηὸκ Λόβμκ· Ὃκ ὑπενορμῦιεκ, εἰξ πάκηαξ ημὺξ αἰῶκαξ. 

  

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Οἱ θόβμζ Ἀιανμζίμο, ημὺξ ἐκαεθμοιέκμοξ, ἐκ ἀβςκίζιαζζ 

εείμζξ, ζηεῤῥμὺξ ἀεθδηάξ, ηαεμδδβμῦζζκ ἐκεέςξ, πνὸξ ηεθεζόηδηα. 

 

Γὸξ πᾶζζκ ηὴκ ζὴκ πάνζκ, Ἀιανόζζε Πάηεν, Μεδζμθάκςκ ηὸ 

ηθέμξ, Πμζιὴκ εαοιαζηέ, ἵκα ὁδὸκ πμνεοεῶιεκ, ηὴκ πνὸξ ηὸκ 

Κύνζμκ. 

 

Ἡδέςξ ιεθεηῶιεκ, ῥήιαηά ζμο Πάηεν, ηαὶ ἐλαζημύιεεα 

πάκηεξ, Υνζζημῦ θςηζζιόκ, ἵκα ηδνήζςιεκ ηαῦηα, δοκάιεζ πάνζημξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μανία εεῖμκ Πκεῦια, δεπεεῖζα ἀθνάζηςξ, ηομθμνεῖξ ηὸκ 

ςηῆνα, ημῦ ηόζιμο πακηόξ· δζὸ ηζιῶιεκ ἐκ ὕικμζξ, ηὰ ιεβαθεῖά 

ζμο. 

  

Ἄλζμκ  ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ…. 
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Υαίνμζξ ηῶκ Πμζιέκςκ ὑθδβδηήξ, Ἀιανόζζε Πάηεν, αζαζηῶκ 

ηε ὑπμβναιιόξ· παίνμζξ νεμδόλςκ ὁ εεῖμξ ἀκηζθήπηςν, ηῆξ ἀνεηῆξ 

δὲ ηύπμξ, ηαὶ ἐβηαθθώπζζια. 

 

Σμῦ Θεμδμζίμο ὁ ἐθεβηηήξ, ηαὶ ηῆξ ιεηακμίαξ ημύημο εεῖμξ 

ὑθδβδηήξ· ὁ ηῶκ νεμδόλςκ, ηνμοκὸξ εείαξ ἀβάπδξ, πζζηῶκ 

θςζηὴν ἁπάκηςκ, παίνμζξ Ἀιανὸζζε. 

 

Πάκηεξ ηὸκ Ἀιανόζζμκ ἀδεθθμί, ηῶκ Μεδζμθάκςκ ηὸκ 

πίζημπμκ ηὸκ ζμθόκ, ηὸ δζηαζμζύκδξ, ἀβθάζζια ηαὶ ηθέμξ, ἐκ 

ἐβηςιίςκ ὕικμζξ, ἀκεοθδιήζςιεκ. 

 

Θοδπόθε ἅβζε αζαζηά, ηναηαίςζμκ πίζηζκ, ηαὶ νεόδμλμκ 

δζδαπήκ, δζώηςκ ηὴκ πθάκδκ, ηαὶ αἵνεζζκ ημῦ πθάκμο, δζδάζηςκ 

μἰημοιέκδκ, Υνζζημῦ ἀθήεεζακ. 

 

Ὕικμζξ εὐθδιήζςιεκ ἀδεθθμί, Ἀιανόζζμκ εεῖμκ, μἱ 

πμεμῦκηεξ ηῆξ μὐνακμῦ, ηνοθῆξ ἀπμθαῦζαζ, πζζηῶξ ἀβςκζζεέκηεξ, 

ιζιμύιεκμζ ηὸκ ημύημο, αίμκ πακάνεημκ. 

 

Γεῦηε εὐθδιήζςιεκ ἀδεθθμί, ηὸκ Μεδζμθάκςκ, θνοηηςνόκ ηε 

ηαὶ ὁδδβόκ, ἀνεηῆξ Πμζιέκα, πμζιαζκμιέκςκ δμῦθμκ, ηαὶ ηῆξ 

νεμδμλίαξ, θύθαηα ἄνζζημκ. 

 

Υαίνμζξ Ἱενέςκ ἡ ηαθθμκή, ηαὶ ηῆξ ηηθδζίαξ, ζηῦθμξ ὄκηςξ 

ὁ εεαοβήξ· παίνμζξ ὀνεμδόλςκ, δμβιάηςκ ιοζημθέηηα, Ἀιανόζζε 

ηνζζιάηαν, Σνζάδμξ πνόιαπε. 

 

Υαίνμζξ ηηθδζίαξ θαιπνὸξ θςζηήν, παίνμζξ ηῆξ ζμθίαξ, ἡ 

ηζεάνα ἡ ἐιιεθήξ· παίνμζξ ὑπμθῆηα, δμβιάηςκ ὀνεμδόλςκ, 

Ἀιανόζζε παιιάηαν, Παηένςκ ηαύπδια. 

 

Υαίνμζξ ηῆξ ζμθίαξ ιύζηδξ θαιπνόξ, ηαὶ ηῆξ εὐζεαείαξ, ζηόια 

εὔθαθμκ ηαὶ ζμθόκ· παίνμζξ ὀνεμδόλςκ, δμβιάηςκ ἡ ηζεάνα, 

Ἀιανόζζε παιιάηαν, ἀλζμεαύιαζηε. 

 



[56] 

 

Υάνζκ ἀκααθύγςκ ιεθζζηαβῆ, παύεζξ ηὴκ πζηνίακ, ηῆξ ἀβκμίαξ 

ἐη ηῶκ ροπῶκ, ηαὶ πνὸξ ἀκααάζεζξ, ἡιᾶξ ὑπενημζιίμοξ ἀεὶ 

ἀκααζαάγεζξ, ζμθμῖξ ζμο ῥήιαζζ. 

 

Γέδζζκ πνμζάβαβε ηῷ Θεῷ, Ἀιανόζζε Ἱενάνπα, ὑπὲν ηῶκ 

δμύθςκ ηῶκ ζῶκ, ζμθέ, ηῶκ ηονακκμοιέκςκ ὑπὸ πακημίςκ κόζςκ, 

εθίρεςκ ηαὶ ηζκδύκςκ, ηαὶ ημύημοξ θύηνςζαζ. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηόθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ ἅβζμζ Πάκηεξ, ιεηὰ ηῆξ Θεμηόημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ, εἰξ ηὸ ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

  

Σό  Σξηζάγηνλ …. 

                                Ἀπνιπηίθηνλ 

Ἦρνο πι. α΄. Σὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Ἱενάνπδκ ἐη Ῥώιδξ, Μεδζμθάκςκ ηὸ θῶξ, ηὸκ Ἀιανόζζμκ 

ὕικμζξ ηαὶ ἐβηςιίςκ ᾠδαῖξ, εὐθδιήζςιεκ, πζζημί, ηαὶ ιζιδζώιεεα· 

ὅηζ ἐκ αίᾳ εαοιαζηῇ, ηαὶ παῤῥδζίᾳ ἐκ Υνζζηῷ, ἐβέκεημ ηύπμξ εεῖμξ, 

ημῦ ἀθδεμῦξ Ἱενάνπμο, ηαὶ ἀθδεείαξ θύθαλ ἄνζζημξ. 

 

. Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Γεῦηε ηὸκ Ἀιανόζζμκ πζζημί, ηὸκ εεμζηεθῆ Ἱενάνπδκ, 

ἐβηςιζάζςιεκ· μὗημξ βὰν ἐκίηδζε, ημῦ ηόζιμο θνόκδια, ημὺξ 

πζζημὺξ δὲ ἐζηήνζλεκ, ἐκ θόβμζξ ηαὶ ἔνβμζξ, πάκηαξ ἁβζόηδημξ, αίμκ 

ἐδίδαλεκ· ὅεεκ ἐζηειιέκμξ εἰζῆθεε, παίνςκ εἰξ ζὼκ ηὴκ Ἁβίακ, 

ηαεμνῶκ Υνζζημῦ, ηὸ θῶξ ηὸ ἄηηζζημκ. 

 

Γέζπμζκα πνόζδελαζ…. Σὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο….  

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


