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17 Δεθεκβξίνπ Παξάθιεζε Πξνθήηνπ Δαληήι 
 

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο, Ἀκήλ. 

 

Χαικόο ξκβ’ (142).Κύξηε εηζάθνπζνλ… 

 

Καί εὐζύο ςάιιεηαη ηεηξάθηο ἐμ’ ὑπακνηβῆο, κεηά ηῶλ νἰθείσλ 

ζηίρσλ: 

 

Θεόο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ. 

 

Εἶηα ηὸ ηξνπάξηνλ. Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

 

Τὸλ Γαληὴι ηῶλ Πξνθεηῶλ ηὴλ θξεπῖδα, θαὶ ηῶλ Γηθαίσλ ηὴλ 

ζεπηὴλ θνξσλίδα, ἐπεπθεκνῦληεο εἴπσκελ ἐκθξόλσο πηζηνί· 

ζηήξημνλ πξεζβείαηο ζνπ, ηνὺο πηζηνὺο ἐλ δσῇ Φξηζηνῦ, παῦζνλ ηῶλ 

ἐρζξῶλ ἡκῶλ ηὸ παλώιεζξνλ κίζνο, θαὶ πξὸο δσὴλ ηῶλ ζείσλ 

ἀξεηῶλ, πάληαο ὁδήγεη, Πξνθῆηα ηῆο ράξηηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη, εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην ἐθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηῶκελ Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ, Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ψαικόο λ’ (50). Διέεζνλ κε ν Θεόο…. 

 

Δἶηα ὁ Καλὼλ ηνῦ Πξνθήηνπ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Γαληὴι Πξνθήηνπ 

ηηκῶ θιένο. Νηθνδήκνπ. 

 

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

Γπλάκεη ηνῦ Πλεύκαηνο Γαληήι, Πξνθήηεο ἐρξίζζεο θαὶ κειιόλησλ 

ὑθεγεηήο, Αὐηνῦ ζαῖο πξεζβείαηο δώξεζαί κνη, ηὸλ θσηηζκὸλ 

ἀλπκλῆζαη ηὴλ ἄζιεζηλ. 
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Ἁγλείαο θεηκήιηνλ Γαληήι, ἱθέηεπζνλ Λόγνλ ηνῦ ῥπζζῆλαη ἐθ 

πεηξαζκῶλ, ἡκᾶο ηνὺο ηηκῶληάο ζε ἐλ πίζηεη, θαὶ κειεηῶληαο ζνὺο 

ἄζινπο καθάξηε. 

 

Νεζηείαο ὑπόδεηγκα Γαληήι, θξαηαίσζνλ πάληαο εἰο ἀζθήζεηο 

πλεπκαηηθάο, θαὶ θύιαμηλ ζείσλ πξνζηαγκάησλ, ἵλα παηξίδα ηὴλ 

ἄλσ θεξδήζσκελ. 

  

Θενηνθίνλ. 

Ἰζρὺλ δώξεζαί κνη Μῆηεξ Θενῦ, ὑκλεῖλ ζεαξέζησο ηὸλ Σσηῆξά κνπ 

Ἰεζνῦλ, ηὸλ ἐθ Σνῦ ηερζέληα ὑπὲξ ιόγνλ, θαὶ ἐθ θζνξᾶο ηνὺο 

βξνηνὺο ιπηξσζάκελνλ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἀςῖδνο. 

Ἠμηώζεο πξνβιέπεηλ ὦ Γαληὴι κέιινληα, θαὶ ἐπηζηεξίδεηλ ἐλ πίζηεη 

ιαὸλ θαὶ ἄξρνληαο, δηὸ πξεζβείαηο ηαῖο ζαῖο, ηῶλ ξζνδόμσλ ηὴλ 

πίζηηλ, ἐθ ηῆο πιάλεο θύιαηηε θαὶ ηῶλ αἱξέζεσλ. 

 

Λεηηνπξγὸο ἀιεζείαο ὁ Γαληὴι πέθπθε, ζώδσλ ἐθ ζαλάηνπ ἀδίθνπ 

Σσζάλλαλ ζώθξνλα, ἣλ ὦ ςπρή κνπ κηκνῦ, θαὶ ζσθξνζύλελ 

ἐθδέρνπ, Γαληὴι πξεζβεύνληνο πξὸο ηὸλ θηιάλζξσπνλ. 

 

Πηεξσζεὶο ηῇ δπλάκεη ὁ Γαληὴι Πλεύκαηνο, ἄξρνληνο αἰλίγκαηα 

ιύεη, θαὶ ζώδεη ἅπαληαο, ηνὺο ηῆο Πεξζίαο ζνθνύο, ἐμ ἀλαηηίνπ 

ζαλάηνπ, θαὶ θεξύηηεη Κύξηνλ κόλνλ θηιάλζξσπνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥεηνξεύεηλ ἐλζέσο ἀδπλαηῶ Γέζπνηλα, θαὶ θεξύηηεηλ ἀμίσο ηὰ Σὰ 

ζαπκάζηα, δηὸ πξνζθέξσ Σνη, ἐλ ηαπεηλώζεη θαξδίαο, πεληρξὰ 

ἐγθώκηα ἃ δέμαη ἄρξαληε. 

 

Πεξίζσδε, ἐθ ηῶλ παγίδσλ ηνῦ θζόλῳ ἡκᾶο κηζνῦληνο, ὅηη πέιεηο ζὺ 

Γαληὴι κεζίηεο πξὸο Κύξηνλ, ὡο κέγαο Πξνθήηεο Θενῦ ηνῦ δῶληνο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

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

 

 

 



[124] 

 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Τὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Πξνθῆηα Θενῦ θαὶ θήξπμ ζείαο πίζηεσο, δηθαίσλ θσζηὴξ ἀξρόλησλ 

ηὸ ὑπόδεηγκα, Γαληὴι παλεύθεκε, ηῶλ ιεόλησλ ἔθξαμαο ζηόκαηα, 

ζὺλ Πξνθήηαηο δὲ ἐλ Σηώλ, πξεζβεύεηο ἀπαύζησο ὑπὲξ πάλησλ 

ἡκῶλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

 Πξνθήηεο Σνπ Κύξηε, πέιεη ὀξζνδόμσλ πξέζβπο ἀθνίκεηνο, νὗ 

ιηηαῖο ἡκῖλ θαηάπεκςνλ, ηνῖο αὐηὸλ ηηκῶζηλ ηὸλ Παξάθιεηνλ. 

 

Φσηνδόηελ θαὶ Κύξηνλ, Γαληὴι Πξνθῆηα ζὺ θαζηθέηεπζνλ, 

ιπηξσζῆλαη ηνὺο ηηκῶληάο ζε, ἐθ παζῶλ θαὶ πιάλεο ἀζεόηεηνο. 

 

Ἡ ἀγάπε ηνῦ Κηίζηνπ ζνπ, Γαληὴι Πξνθῆηα ζὲ ἀλεθήξπμελ, θαὶ 

πξνζηάηελ ἀθαηαίζρπληνλ, ηῶλ πνζνύλησλ ζσθξνλεῖλ ἐλ Πλεύκαηη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ταῖο πξεζβείαηο Σνπ Γέζπνηλα, ράξηλ ηνῦ Υἱνῦ Σνπ ἡκῖλ 

θαηάπεκςνλ, ἵλα πάληεο ἀπνθύγσκελ, ηῶλ παζῶλ ἡδύηεηα 

παλώιεζξνλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὅκκα ηῆο ςπρῆο, ηῇ ζῇ ράξηηη δηάλνημνλ, ηνῦ θαζνξᾶλ δσὴλ Θενῦ 

Γαληήι, θἀγὼ ὁ ηάιαο, ὁ ζθόηεη θαζεύδσλ πλεύκαηνο. 

 

Ὕςσζνλ θἀκέ, Γαληὴι πξὸο βίνλ ἔλζενλ, θαὶ πξὸο ἐλάξεηνλ δσὴλ 

ηὴλ ηνῦ Θενῦ, ἵλα θεξδήζσ, ηὸ ἔιενο ηνῦ Σσηῆξόο κνπ. 

 

Τείρηζνλ ἡκᾶο, Γαληὴι ηνῖο ζείνηο δόγκαζηλ, θαὶ δηθαηώκαζη 

Φξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ, ὅπσο ῥπζζῶκελ, ὀδόλησλ βπζίνπ δξάθνληνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴζρπζαο ζεκλή, κηζαλζξώπνπ ηνῦ πεηξάδνληνο, δηαθπιάηηνπζα 

ἁγλὴλ Σεαπηήλ, δηὸ ἐδέμσ, ἐλ κήηξᾳ Σνπ ηὸλ Ἀρώξεηνλ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ. 

Μαθάξηνο, ἐλ ηῷ ιάθθῳ γέγνλαο, ηῶλ ιεόλησλ ζὺ ἐκθξάμαο ηὸ 

ζηόκα, ὅηη Θεόο, ὑπὲξ ζνῦ ἐπνιέκεη, θαὶ ἐηαπείλνπ ἐρζξῶλ ηὴλ 

ἀζέβεηαλ, ζνῦ δένκαη ὦ Γαληήι, ἐθ δαηκόλσλ θαθίαο δηάζσζνλ. 
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Ὡξάτζκα, Πξνθεηῶλ ζὺ πέθπθαο, Γαληὴι θαὶ Ἀζιεηῶλ ηὸ ππμίνλ, 

ὅηη πνιιαῖο, ἀξεηαῖο ἐθνζκήζεο, θαὶ ηῶλ παζῶλ ἀπεξλήζεο ηὸ 

πξόζθαηξνλ, ἀμίσζνλ πάληαο ἡκᾶο, κηκεηάο ζνπ γελέζζαη ηξηζόιβηε. 

 

Κξαηαίσζνλ, ηνὺο ηηκῶληαο Κύξηε, Γαληὴι ηὸλ ζενθόξνλ 

Πξνθήηελ, ὅηη δεηλῶο, πεηξαδόκεζα πάληεο, ἐθ κηζνθάινπ ἐρζξνῦ 

ηνῦ ἀιάζηνξνο, ηῇ Φάξηηη Σνπ θαὶ ἡκᾶο, ἐμ αὐηνῦ δηαζῶζαη 

δεόκεζα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λακπξύλεηαη, θθιεζία Γέζπνηλα, Σῶλ ζαπκάησλ κειεηῶζα ηὸλ 

πινῦηνλ, ὅηη ἐλ Σνί, ὁ Θεὸο ἐζαξθώζε, θαὶ νἱ βξνηνὶ δη’ Αὐηνῦ 

ἐιπηξώζεκελ, κεηέζηεο δὲ εἰο νὐξαλνύο, δεπηεξεῖα Τξηάδνο 

θαηέρνπζα. 

 

Πεξίζσδε, ἐθ ηῶλ παγίδσλ ηνῦ θζόλῳ ἡκᾶο κηζνῦληνο, ὅηη πέιεηο ζὺ 

Γαληὴι κεζίηεο πξὸο Κύξηνλ, ὡο κέγαο Πξνθήηεο Θενῦ ηνῦ δῶληνο. 

 

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

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

 

Πξνθεηῶλ Γαληὴι ἀλεδείρζεο ηὸ θαύρεκα, Ἀζιεηῶλ ζίσλ θαὶ 

Μαξηύξσλ ηὸ πξόηππνλ, ἐλ Πεξζίᾳ παλεπιαβῶο Θεὸλ ὁκνινγῶλ, 

δηὸ ἔιαβεο ὡο ἀκνηβήλ, ηὴλ Βαζηιείαλ ηνῦ Θενῦ, θαὶ ραξὰλ 

ἀλεθιάιεηνλ, ζθέπαζνλ ζαῖο πξεζβείαηο, ἐθ πάλησλ πεηξαηήξηνλ, 

ηνὺο ἀλπκλνῦληαο εὐιαβῶο, ηὴλ δσήλ ζνπ ζενδόμαζηε. 

 

Πξνθείκελνλ: Μὴ ἅπηεζζε ηῶλ ρξηζηῶλ κνπ, θαὶ ἐλ ηνῖο πξνθήηαηο 

κνπ κὴ πνλεξεύεζζε. 

Ση.: Σὺ ἱεξεὺο εἰο ηὸλ αἰῶλα θαηὰ ηὴλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ. 

 

Δὐαγγέιηνλ. θ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (ΙΑ΄, 47-51) 

 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο, πξὸο ηνὺο ἐιειπζόηαο πξὸο αὐηὸλ Ἰνπδαίνπο· Οὐαὶ 

ὑκῖλ, ὅηη νἰθνδνκεῖηε ηὰ κλεκεῖα ηῶλ πξνθεηῶλ, νἱ δὲ παηέξεο ὑκῶλ 

ἀπέθηεηλαλ αὐηνύο. Ἄξα καξηπξεῖηε θαὶ ζπλεπδνθεῖηε ηνῖο ἔξγνηο 

ηῶλ παηέξσλ ὑκῶλ, ὅηη αὐηνὶ κὲλ ἀπέθηεηλαλ αὐηνύο, ὑκεῖο δὲ 
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νἰθνδνκεῖηε αὐηῶλ ηὰ κλεκεῖα. Γηὰ ηνῦην θαὶ ἡ ζνθία ηνῦ Θενῦ 

εἶπελ· ἀπνζηειῶ εἰο αὐηνὺο πξνθήηαο θαὶ ἀπνζηόινπο, θαὶ ἐμ αὐηῶλ 

ἀπνθηελνῦζη θαὶ ἐθδηώμνπζηλ, ἵλα ἐθδεηεζῇ ηὸ αἷκα πάλησλ ηῶλ 

πξνθεηῶλ, ηὸ ἐθρπλόκελνλ ἀπὸ θαηαβνιῆο θόζκνπ ἀπὸ ηῆο γελεᾶο 

ηαύηεο, ἀπὸ ηνῦ αἵκαηνο Ἄβει ἕσο ηνῦ αἴκαηνο Εαραξίνπ, ηνῦ 

ἀπνινκέλνπ κεηαμὺ ηνῦ ζπζηαζηεξίνπ θαὶ ηνῦ νἴθνπ. Ναί, ιέγσ 

ὑκῖλ, ἐθδεηεζήζεηαη ἀπὸ ηῆο γελεᾶο ηαύηεο. 

 

Δόμα: Ταῖο ηνῦ Σνῦ Πξνθήηνπ... 

Καὶ λῦλ: Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

Πξνζόκνηνλ.  

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση.: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ 

Θεόο... 
Πάζεο καηαηόηεηνο, θαηαθξνλήζαο ἐκθξόλσο, ηὸλ Θεὸλ ἠγάπεζαο, 

Γαληὴι ὑπέξηηκε θαὶ παλέλδνμε, Πξνθεηῶλ ἔιαβεο, ραξηζκάησλ 

πινῦηνλ, αἰληγκάησλ ηὴλ ἐπίιπζηλ, ιεόλησλ ἔθξαμαο, ράξηηη Θενῦ 

θξηθηὰ ζηόκαηα, ηὸλ Κύξηνλ ἐδόμαζαο, θαὶ ζαββαηηζκόο ζνη 

δεδώξεηαη, ὅζελ ὑπὲξ πάλησλ, ηηκώλησλ ζνπ ηὴλ κλήκελ εὐιαβῶο, 

ηὸλ Λπηξσηὴλ θαζηθέηεπε, ὡο πξέζβπο ζεόδεθηνο. 

 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

λ πίζηεη ἀλπκλνῦκελ Γαληὴι ηὸλ Πξνθήηελ ἐθιηπαξνῦληεο αὐηόλ, 

ηὸλ θόζκνλ ἐμ εἰδώισλ, ιηηαῖο αὐηνῦ ιπηξῶζαη, ἵλα ραίξνληεο 

ςάιινκελ·  ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

ξῶλ ηὴλ ηνῦ Κπξίνπ παξνπζίαλ θαὶ θξίζηλ ὁ Γαληὴι ἀξηζηεύο, 

ἐγέλεην ἐλ πᾶζηλ, ἐλ κέζῳ ηῶλ ἀζέσλ, θαὶ ἐβόα πξὸο Κύξηνλ·  ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Σσζεὶο ἐθ ηῶλ ιεόλησλ Γαληὴι ζῶζνλ πάληαο ἐμ ἀληηδίθνπ βειῶλ, 

θαὶ ζηήξημνλ ηνὺο πίζηεη, Φξηζηὸλ ὁκνινγνῦληαο, θαὶ βνῶληαο ἐλ 

ράξηηη·  ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νπζηαγκνῦ ηῆο θαξδίαο ἐιεπζέξσζνλ πάληαο Θενθπῆηνξ ἁγλή, θαὶ 

πύιελ κεηαλνίαο, ὑπάλνημνλ Παξζέλε, ηνῖο βνῶζη πξὸο Κύξηνλ·  

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 
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ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἰρλειαηνῦληεο, ηνῦ Γαληὴι ηὴλ πνξείαλ, κηκεζώκεζα ηνῦηνλ ἐλ βίῳ, 

ηὸλ Φξηζηὸλ ὑκλνῦληεο, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Καηαληθήζαο, ηῶλ ἀζεβῶλ ηὴλ καλίαλ, Γαληὴι ἐλ ραξᾷ ἀλαθξάδεη· 

ηὸλ Θεὸλ ὑκλεῖηε, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

κνινγνῦκελ, ζὺλ Γαληὴι Βαζηιέα, ηὸλ Φξηζηὸλ θαὶ Κξηηὴλ ηῶλ 

ἁπάλησλ, Ὃλ ὑπεξπςνῦκελ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γεδνμαζκέλε, ηνὺο ἀλπκλνῦληάο Σε ζῷδε, ἐθ παζῶλ πνηθίισλ 

θηλδύλσλ, ἵλα ηὸλ Υἱόλ Σνπ, ὑκλνῦκελ εἰο αἰῶλαο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἠθύξσζαο ἐκθξόλσο, λόκνλ βαζηιέσο, δηαθεξύμαο ζεκείνηο ηὸλ 

δῶληα Θεόλ, Ὃλ κεγαιύλεηλ ἐλ ὕκλνηο ἡκᾶο ἀμίσζνλ. 

 

Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, Γαληὴι ἐλ ὕκλνηο, θαὶ θαζηθέηεπζνλ ηνῦηνλ 

πξεζβεύεηλ Φξηζηῷ, ὑπὲξ βξνηῶλ ζσηεξίαο θαὶ ἀλαλήςεσο. 

 

ξῶλ Θενῦ ηὴλ θξίζηλ, Γαληὴι παξάζρνπ, ηνῖο ἀλπκλνῦζί ζε πόζῳ 

δαθξύσλ πεγάο, ἵλα ἐθπιύλσκελ πάληεο βίνπ ηὰ πηαίζκαηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑκλνῦληεο Θενηόθε, Φξηζηὸλ ηὸλ Υἱόλ Σνπ, θαζηθεηεύνκελ πάληεο 

ηνῦ δνῦλαη ἡκῖλ, ηῶλ ὀθιεκάησλ ηὴλ ιύζηλ θαὶ κέγα ἔιενο. 

 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Γεῦηε εὐθεκήζσκελ εὐιαβῶο, Πξνθήηελ Κπξίνπ Γαληὴι ηὸλ 

ζενζεβῆ, ηὸλ ηῆο ἀιεζείαο, θαὶ ηῆο δηθαηνζύλεο, ἀκύληνξα γελλαῖνλ 

πηζηῶλ ηε ζηήξηγκα. 
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Σηόκαηα ιεόλησλ ὁ Γαληήι, ηῇ ζείᾳ δπλάκεη ἐλαπέθιεηζε 

ζαπκαζηῶο, θεξύηησλ ηνῖο πᾶζη, Θενῦ δῶληνο ηὴλ πίζηηλ, θαὶ 

ἀξεηῆο ηὸ θάιινο ηὸ ζενδώξεηνλ. 

 

Σσζάλλαλ Γηθαίαλ ὁ Γαληήι, ἐθ ρεηξὸο ἀδίθνπ θαὶ ζαλάηνπ 

ἐπηβνπιῆο, ἐλ Πλεύκαηη ζείῳ, θπιάηηεη ζαπκαζίσο, Πξνθήηεο ηνῦ 

Κπξίνπ ἀλαδεηθλύκελνο. 

 

Φξηζηνῦ ηνῦ Σσηῆξνο ἐπηθαλῆ, ἡκέξαλ πξνιέγεη θαὶ ηὴλ θξίζηλ ηὴλ 

ηῶλ βξνηῶλ, Γαληὴι ὁ κέγαο, Πξνθήηεο ηνῦ Κπξίνπ, ἐλ Πλεύκαηη 

Ἁγίῳ ὁξῶλ ηὰ κέιινληα. 

 

Φξηζηὸλ ἱθεηεύεη ὁ Γαληήι, ὑπὲξ ηῶλ ηηκώλησλ ηνὺο ὁξῶληαο ηὰ ηνῦ 

Θενῦ, ἵλα ἐλ ηῷ βίῳ, δσὴλ ηὴλ αἰσλίαλ, πνζῶζηλ ἐθ θαξδίαο θαὶ 

ζεῖνλ ἔιενο. 

 

Πξνθῆηα παλέλδνμε Γαληήι, εἰδώισλ ηὴλ πιάλελ ζὺ θαηέβαιεο 

ζαπκαζηῶο, θαὶ πίζηηλ ἁγίαλ, Θενῦ ηνῦ δσνδόηνπ, ἐθήξπμαο 

ἐκθξόλσο ἀζένηο ἔζλεζηλ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τὸ Τξηζάγηνλ…. 

 

Απνιπηίθηνλ Ἦρνο γ΄. Θείαο πίζηεσο. 

 

Μέγα πξόηππνλ, δηθαηνζύλεο, πύξγνο ἔλδνμνο, ηῆο ἀιεζείαο, 

Πξνθεηῶλ ὑπνγξακκὸο ἀλαδέδεημαη, ὦ Γαληὴι ηῆο Σσζάλλεο ἡ 

ιύηξσζηο, θαὶ αἰρκαιώησλ ὁ ζηύινο ὁ ἔλζενο, Πάηεξ δίθαηε, 

Φξηζηὸλ ηὸλ Θεὸλ ἱθέηεπε, δσξήζαζζαη ἡκῖλ ηὸ κέγα ἔιενο. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

: 

 

 

 



[129] 

 

 Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Γεῦηε ηὸλ Πξνθήηελ ηνῦ Θενῦ, θαὶ ηῶλ δηθαζηῶλ κέγα θιένο, ἐλ 

ἐγθσκίνηο ζεπηνῖο, πάληεο ζηεθαλώζσκελ, Φξηζηνῦ ηὸλ θήξπθα, 

Γαληὴι ηὸλ παλέλδνμνλ, ςπρήλ ηε θαὶ ζῶκα, ηὸλ ἀθηεξώζαληα, ηῷ 

Εσνδόηῃ Φξηζηῷ, ὅζελ, βαζηιείαο θεξδήζαο, ζὺλ Πξνθήηαηο 

ἀπαύζησο, ἀλπκλῶλ Θεὸλ ηὸλ ηξηζππόζηαηνλ. 

 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο, Ἀκήλ. 

 

 


