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25 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΩΝ ΔΙ 

ΣΟΝ ΚΤΡΙΟΝ ΚΑΙ ΓΔΠΟΣΗΝ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤΝ 

ΥΡΙΣΟΝ 
 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ Θεόσ, 
ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 

 

Ο ςαικὸο ΡΚΒ΄(142).Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

Εὐθὺς δέ, Θεὸς Κύριος... 

καὶ ηὸ ηροπάριον 

 

                           ῏Ηρνο δ΄. ῾Ο ὑςσζείο. 
῾Ο ηῶ Παηξὶ ζπλατδίσο ὑπάξρσλ, Μνλνγελὲο Τἱὲ πξὸ πάλησλ 

αἰώλσλ, Παξζέλνπ κήηξαλ ᾤθεζαο ἐλ ρξόλῳ θελσζείο, ὅπσο ὡο 

θηιάλζξσπνο, πεπησθὸο γέλνο ζῴζῃο, 

νὐδακο ἀιινίσζηλ, ὑπνζηὰο ἀιι᾿ ἀθζάξησο, ζπγθαηαβὰο 

θαηέιηπεο ἡκῖλ, ηὴλ ᾿Δθθιεζίαλ, ηακεῖνλ ζεώζεσο. 

                               Γόμα. Καὶ λῦλ. 
Οὐ ζησπήζνκελ πνηὲ Θενηόθε 

 

Δἶηα ὁ Ν΄ ςαικόο· ιέεζόλ κε ὁ Θεόο, 

Καὶ ἀξρόκεζα ηνῦ θαλόλνο, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: 
“Σὲ ηὸν ὑπέρχρονον λιηάζομεν Δεζπόηην.᾿Α(θανάζιος)". 

 

            ᾨδὴ α΄. ῏Ηρνο πι.δ΄. ῾Αξκαηειάηελ Φαξαώ. 
νὶ ηῶ Γεζπόηῃ ηνῦ παληὸο πξνζπίπηνκελ, Λόγε Θενῦ θαὶ Θεέ, ηῶ 

ὑπεξρξνλίῳ, νἱ ἐλ ρξόλῳ θάκλνληεο, θαὶ ηὴλ νἰθνλνκίαλ ζνπ, δη᾿ 

ἡκᾶο γελνκέλελ, παλεπγλσκόλσο δνμάδνκελ, θαὶ ηὸ ἔιεόο ζνπ 

αἰηνύκεζα. 

 

᾿Δθ πιεζκνλῆο θηιαλζξσπίαο Γέζπνηα, ᾿Αδὰκ δηέπιαζαο, θαη᾿ 

εἰθόλα ζείαλ, θαὶ ηὴλ ζὴλ ὁκνίσζηλ, δνὺο ηνύηῳ Δὔαλ ζύληξνθνλ, ἐλ 

᾿Δδὲκ ηῇ ἀξραίᾳ, ἀθ᾿ ἧο πεζόληαο ἐμώξηζααο, εὐαγγειηζζεὶο ηὴλ 

ἀλάπιαζηλ.  

 



[178] 
 

Σῆο ἀζζελείαο ηνὺο ρηηλαο ἔρνληεο, θαὶ ηῆο θζνξᾶο ᾿Αγαζέ, ηὰο 

ἐπηθαξπίαο, ἄλζξσπνη ἐζηέλαδνλ, νὓο βιέπσλ ζάξθα εἴιεθαο, ρσξὶο 

πάζνπο παληνίνπ, ὅπσο ζαλάηνπ ηὰ ἔλεδξα, δείμῃο ηεξ ὅισο 

ἀλίζρπξα. 

                                   

                                   Θενηνθίνλ 
῞Οηε θαηξὸο νἰθνλνκίαο ἔθζαζε, ηνῦ ζαξθσζῆλαη Τἱόλ, 

κόλε ζὺ εὑξέζεο, Κόξε παλακώκεηνο, θαὶ Γαβξηὴι ἀθνύζαζα, ηὸ 

ζσηήξηνλ "Υαῖξε", ἐλ ηῇ γαζηξί ζνπ ζπλέιαβεο, ἐλεξγείᾳ 

Πλεύκαηνο Κύξηνλ. 

 

                        ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Νύθηα θόζκνπ θσηίζαη, ἐπηζπκλ Κύξηε, ἐλ λπθηὶ βαζείᾳ ὡο 

βξέθνο, θάηλῃ γεγέλλεζαη, θαὶ ἐζπαξγάλσζαη, ζὺ ὁ Γεζπόηεο 

ζπειαίῳ, ὅζελ ζθόηνο θώηηζνλ, ςπρῆο κνπ δένκαη. 

 

Τπεξήθαλνλ ὄθηλ, ηαπεηλσζεὶο Γέζπνηα, ἄπξαθηνλ ἀπέδεημαο 

ἔξγνηο, θαὶ ἐζαλάησζαο· δηὸ ἀμίσζνλ, ηῇ ηαπεηλώζεη βηνῦληαο, 

θηείλεηλ ὑπεξήθαλα, λνὸο γελλήκαηα. 

 

Πνηκὴλ ὢλ ηλ ἀλζξώπσλ, πνηκεληθὴλ ζύλαμηλ, ηλ ἐλ Βεζιεὲκ 

ἀγξαπινύλησλ, ραξᾶο ἐλέπιεζαο, Υξηζηὲ ἀγγέινπ ζνπ, 

ἀλαθσλήζαληνο ηνύηνηο· ὁ Θεὸο ζεζάξθσηαη, ζλεηνὶ ζθηξηήζαηε. 

 

                                         Θενηνθίνλ 

᾿Δλ θαξδίᾳ ηεξνῦζα, ηὰ ζαπκαζηὰ Γέζπνηλα, ἅπεξ ἐλ Τἱῶ ζνπ 

ἑώξαο, ηξαλο γελόκελα· ἡκᾶο δ᾿ ἀμίσζνλ, ἐλ ηῆο ςπρῆο ηῶ ηακείῳ, 

ηνύηνπ ηὰ πξνζηάγκαηα, θπιάηηεηλ πάληνηε. 

 

Γηάζσζνλ, θιεξνλνκίαλ ζνπ Θεὲ Λόγε, ἀπὸ πάζεο ἐπηβνπιῆο ηνῦ 

ἀιάζηνξνο, θαὶ ηήξεζνλ ηαύηελ ζηεῤῥο, 

ἐλ ηῇ ζῇ ἀγαπήζεη. 

 

᾿Δπίβιεςνλ…., 
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                        Κάζηζκα. ῏Ηρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 
Σνῦ θόζκνπ παληόο, ὁ Κύξηνο ζεζάξθσζαη, θαὶ πάληα παζώλ, ἡκᾶο 

ζαλάηνπ ἔζσζαο, θαὶ δσὴλ αἰώληνλ ἐραξίζσ πᾶζη πηζηεύνπζη, θαὶ 

πξνζθπλνῦζί ζε ζὺλ Παηξί, θαὶ ηῶ Πλεύκαηη Γέζπνηα. 

 

                              ᾨδὴ δ΄. ύ κνπ ἰζρύο, Κύξηε. 
῾Ρῦζαη ἡκᾶο ηάμεσο, Νόκνπ Φηιάλζξσπε, ζέισλ βξέθνο, ζάξθα 

πεξηηέηκεζαη, εἰζαγαγὼλ Πλεύκαηνο ηνκήλ, 

ηὴλ ἀθξνβπζηίαλ ηλ πνλεξλ πξάμεσλ, ἐθηέκλνπζαλ ἀρείξσο, θαὶ 

Θεῶ ζπληζηζαλ, ηνὺο πηζηεύνληαο ζὲ ὡο Θεάλζξσπνλ. 

 

Υεῖξαο ζεπηνῦ γέξνληνο, ηεξ ἡγίαζαο, ὅηε βξέθνο 

ηεζζαξαθνλζήκεξνλ ἐλ ηῶ Ναῶ, ἤρζεο βαζηαρζείο, πκεὼλ 

αἰηνῦληνο, ηὴλ πνζεηὴλ ἀπνβίσζηλ· δηὸ θαὶ ηὰο θαξδίαο, 

πξνζθπλνύλησλ ζε δεῖμνλ, ζξόλνπο δόμεο ηῆο ζῆο Παληνδύλακε. 

 

῾Ρήησξ ὁ Παῖο δέδεημαη, ζηὰο ἐηλ δώδεθα, ἀλὰ κέζνλ γξακκαηέσλ 

Κύξηε θαὶ λνκηθλ, ηνύηνπο ἐμηζηλ, ηὴλ δὲ ζὲ ηεθνῦζαλ ζὺλ 

᾿Ησζὴθ ἀπεζηόκηζαο, εἰπὼλ ἐλ ηνῦ Παηξόο ζνπ, νἴθῳ δεῖ 

θαηακέλεηλ, θαλεξλ ζὴλ Θεόηεηα ἅπαζη. 

 

                                    Θενηνθίνλ 

Ομὺ ῾Αγλὴ βέινο ζνπ, θαὶ ξνκθαία, ηὴλ θαξδίαλ ἔπιεμαλ ὅηε 

ζηαπξῶ, εἶδεο ζὸλ Τἱόλ, ὡο ἡ πξνθεηεία, ῎Αλλεο πξνείξεθε πάιαη 

ζνη, δηὸ παξαθαινῦκελ, κὴ ἑάζῃο ζνὺο δνύινπο, ἐλ ηαῖο πξάμεζη 

ιύπελ δηδόλαη ζνη. 

 

                                  ᾨδὴ ε΄. ῞Ιλα ηί κε ἀπώζσ. 

Νενπξγλ ἡκλ θύζηλ, δηὰ ζπγθαηάβαζηλ βάπηηζκα εἴιεθαο, ὑπὸ 

᾿Ησάλλνπ, πνηακνῦ ᾿Ηνξδάλνπ ηνῖο λάκαζη, ρξαίλνπζη δὲ ηνῦην, 

βάπηηζκα δεύηεξνλ δαθξύσλ, ἐραξίζσ πηζηνῖο Πνιπέιεε. 

 

῾Ο Γεζπόηεο ἁπάλησλ, ἔξεκνλ θαηείιεθαο ἐθπεηξαδόκελνο, ἵλα 

ὑπνδείμῃο, ηνῖο πηζηνῖο κὴ ὑπείθεηλ πεηξάδνληη, ἀιιὰ ζηεξενῦζζαη, 

ἐπὶ ηῇ πέηξᾳ ἐληνιλ ζνπ, πξὸο δσῆο αἰσλίνπ ἀπόιαπζηλ. 
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Ννῦλ ἐμέζηεζαο ηεξ, ηλ ζπλδαηηεκόλσλ ἐλ Καλᾷ ἀξμάκελνο, 

ζαύκαηα δεηθλύεηλ, ὅηε ὕδσξ εἰο νἶλνλ κεηέβαιεο, ὅζελ εἴπεξ ζέινηο, 

ἡκλ θαξδίαο ηὰο ιηζίλαο, βξύεηλ δάθξπα Γέζπνηα πνίεζνλ. 

 

                                      Θενηνθίνλ 
Λύηξσζαί κε Παξζέλε, ἀπὸ πεηξαζκνῦ θαθῆο ζειήζεσο, 

θαὶ ὑπόηαμαί κνπ, ηῶ Γεζπόηῃ θαξδίαο πᾶλ θίλεκα, ὥζπεξ ζὺ ἐλ 

Γάκῳ, πξνέηξεςαο δηαθνλνῦζη, ὑπνηάμαη Τἱῶ ζνπ ζειήκαηα. 

 

                           ᾨδὴ ϛ΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

᾿Ηδόληεο ζε, νἱ ιανὶ ἐζαύκαδνλ, θαὶ ἐδήηνπλ ἐκπιεζζῆλαη ζλ 

ιόγσλ, ὅζελ Υξηζηέ, ἀλαβὰο ἐπὶ ὄξνπο, ηὰο ἐληνιὰο Γηαζήθεο ζνπ 

εἴξεθαο, ἃο πάληνηε κεηὰ ςπρῆο, ἐλεξγεῖλ ηνὺο πηζηνὺο θαηαμίσζνλ. 

 

Σνὺο Γώδεθα, ἐμειέμσ Γέζπνηα, ζπλεξγνὺο ηῆο ἀλαπιάζεσο 

θόζκνπ, θαὶ ὡο ἀκλνύο, ἀλακέζνλ ηλ ιύθσλ, ζὴλ Βαζηιείαλ 

θεξύηηεηλ ἀπέζηεηιαο, ἧο πάληαο δεῖμνλ θνηλσλνύο,ηνὺο ὀξζο ζε 

πηζηεύνληαο Κύξηε. 

 

᾿Αλέζηεζαο, παξαιύηνπο Κύξηε, θαὶ ρσινὺο ὥζπεξ ἐιάθνπο ἰάζσ, 

ἔξγνηο δεηθλύο, ὅηη ζὺ εἶ ὁ Πιάζηεο, θαὶ ἰαηξεύσλ ςπράο θαὶ ηὰ 

ζώκαηα, παξέρσλ δὲ ηὴλ ἀιεζῆ, 

εὐῤῥσζηίαλ ρξνλίσλ παζήζεσλ. 

 

                                 Θενηνθίνλ 

Εῇλ πνίεζνλ,ηνὺο πηζηνὺο Παλάκσκε, ηελ δσὴλ ηὴλ ἀιεζῆ ηνῦ Τἱνῦ 

ζνπ, θαὶ ἐληξπθᾶλ, ηῆο ζαξθὸο ηῆο ἀρξάληνπ, θαὶ ηνῦ ηηκίνπ Αὐηνῦ 

Μῆηεξ αἵκαηνο, δη᾿ ὧλ ζενῦηαη ἀιεζο πᾶο κεηέρσλ ςπρῆο 

θαζαξόηεηη. 

Γηάζσζνλ, θιεξνλνκίαλ ζνπ Θεὲ Λόγε, ἀπὸ πάζεο ἐπηβνπιῆο ηνῦ 

ἀιάζηνξνο, θαὶ ηήξεζνλ ηαύηελ ζηεῤῥο, ἐλ ηῇ ζῇ ἀγαπήζεη. 

 

῎Αρξαληε,… 
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Κνληάθηνλ. 

                     ῏Ηρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ ρξηζηηαλῶλ. 

᾿Δθ κή ὄλησλ ηὸλ θόζκνλ ζπλέζηεζαο, δηὰ πιῆζνο ἀγάπεο ζνπ 

Γέζπνηα, ᾧ ἐλάξρεηλ, ᾿Αδὰκ δηέπιαζαο θαὶ Δὔαλ ἀγαζέ, ἀιιά, 

ὑπαρζέληαο πνλεξῶ, ἐθ ηῆο ᾿Δδὲκ ἄκθσ πηθξο, ἐμεδίσμαο ιόγῳ 

ζνπ· ὅκσο θηιαλζξσπίᾳ, ζάξθα ιαβὼλ ἐλ ρξόλῳ, ἡκᾶο δηέζσζαο 

σηήξ, ἀλπκλνῦληάο ζνπ ηὸ ἔιενο. 

 

Πποκείμενον. ᾿Δθ γαζηξὸο πξὸο ἑσζθόξνπ ἐγέλλεζά ζε, 

ὥκνζε Κύξηνο θαὶ νὐ κεηακειεζήζεηαη. 

Στίχορ· ὺ ἱεξεὺο εἰο ηὸλ αἰλα θαηὰ ηὴλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ. 

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΝ 
᾿Δθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ 

(ηζη΄, 13-19)  

Σῶ θαηξῶ ἐθείλῳ, ἐιζὼλ ὁ ᾿Ηεζνῦο εἰο ηὰ κέξε 

Καηζαξείαο ηῆο Φηιίππνπ, ἠξώηα ηνὺο καζεηὰο αὐηνῦ 

ιέγσλ· ηίλα κε ιέγνπζηλ νἱ ἄλζξσπνη εἶλαη ηὸλ Τἱὸλ ηνῦ 

ἀλζξώπνπ; Οἱ δὲ εἶπνλ· Οἱ κὲλ ᾿Ησάλλελ ηὸλ βαπηηζηήλ, 

ἄιινη δὲ ᾿Ζιίαλ, ἕηεξνη δὲ ῾Ηεξεκίαλ ἢ ἕλα ηλ πξνθεηλ. 

Λέγεη αὐηνῖο· ῾Τκεῖο δὲ ηίλα κε ιέγεηε εἶλαη; ᾿Απνθξηζεὶο δὲ 

ίκσλ Πέηξνο εἶπε· ὺ εἶ ὁ Υξηζηόο, ὁ Τἱὸο ηνῦ Θενῦ ηνῦ 

δληνο. Καὶ ἀπνθξηζεὶο ὁ ᾿Ηεζνῦο εἶπελ αὐηῶ· Μαθάξηνο εἶ, 

ίκσλ βὰξ Ἰσλᾶ, ὅηη ζὰξμ θαὶ αἷκα νὐθ ἀπεθάιπςέ ζνη, ἀιι᾿ ὁ 

Παηήξ κνπ ὁ ἐλ νὐξαλνῖο. Κἀγὼ δέ ζνη ιέγσ, ὅηη ζὺ εἶ Πέηξνο θαὶ 

ἐπὶ ηαύηῃ ηῇ πέηξᾳ νἰθνδνκήζσ κνπ ηὴλ ᾿Δθθιεζίαλ θαὶ πῦιαη ᾅδνπ 

νὐ θαηηζρύζνπζηλ αὐηῆο. Καὶ δώζσ ζνη ηὰο θιεῖο ηῆο βαζηιείαο ηλ 

νὐξαλλ θαὶ ὃ ἐὰλ δήζῃο ἐπὶ γῆο, ἔζηαη δεδεκέλνλ ἐλ ηνῖο νὐξαλνῖο, 

θαὶ ὃ ἐὰλ ιύζῃο ἐπὶ ηῆο γῆο, ἔζηαη ιειπκέλνλ ἐλ ηνῖο νὐξαλνῖο. 

Δόξα. Πάλησλ ηλ ῾Αγίσλ, πξεζβείαηο ᾿Διεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ 

πιήζε, ηλ ἐκλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ νῦν. Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ,πξεζβείαηο ᾿Διεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ 

πιήζε, ηλ ἐκλ ἐγθιεκάησλ. 

ηίρ. ᾿Ελεῆμον, ἐλέηζόν με ὁ Θεός... καὶ ηὸ προζόμοιον 

῏Ηρνο πι.β΄. ῞Οιελ ἀπνζέκελνη. 

῾Ο Παηξὶ ζπλάλαξρνο θαὶ ζπλαΐδηνο Λόγνο, ἐλ ῾Αγίῳ Πλεύκαηη, 

ζάξθα ηὴλ ἀλζξώπεηνλ ζέισλ εἴιεθαο, θαὶ βξνηνὺο ἔζσζαο ἐθ 

θζνξᾶο ζαλάηνπ, ηῇ θξηθηῇ Οἰθνλνκίᾳ ζνπ, θαιέζαο ἅπαληαο εἰο 
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ηὴλ βαζηιείαλ ζνπ Γέζπνηα, δηδνὺο ηὴλ ᾿Δθθιεζίαλ ζνπ, εἰο πηζηλ 

ἁπάλησλ ἐλζέσζηλ. ῞Οζελ εὐγλσκόλσο, δνμάδνκελ γιπθύηαηε 

Υξηζηέ, ηὴλ δη᾿ ἡκᾶο ἐλαλζξώπεζηλ, νἱ πνιιά ζνη πηαίνληεο. 

                                

                                     ᾨδὴ δ΄. Παῖδεο ἑβξαίσλ. 

῎Οκκαηα ηὰ πεπεξσκέλα, βιέπεηλ ἔδεημαο, ὁ Φο ὑπάξρσλ θόζκνπ, 

ἡκηζλήηνπο ιεπξνύο, ὑγίσζαο ηειείσο, θαὶ ηλ θσθλ ἠλέσμαο, ηῇ 

πξνζηάμεη ζνπ ηὰ ὦηα. 

 

Μόλῳ ηῶ ιόγῳ ζνπ Οἰθηίξκνλ, θαηεπιήζπλαο, ηνὺο ἄξηνπο θαὶ 

ἰρζύαο, ὁ ηξνθὴλ δαςηιῇ ηνῖο θηίζκαζη παξέρσλ, 

κεζ᾿ ὧλ παξάζρνπ Γέζπνηα, θαὶ ἡκῖλ ςπρλ ηὴλ βξζηλ. 

῎ 

Δρσλ δηδαζθαιίαλ ἔξγνλ, εἰο κεηάλνηαλ, κεηήγαγεο ηὰ πιήζε· δηὸ 

δίδνπ σηήξ, ηὴλ δύλακηλ ηνῦ ιόγνπ, ηνῖο ἔζλεζη θεξύηηνπζη, ζὴλ 

θξηθηὴλ νἰθνλνκίαλ. 

Θενηνθίνλ 

Νόκῳ κεηξώαο ζνπ ἀγάπεο, πύιελ ἄλνημνλ, ἡκῖλ ηῆο ζσηεξίαο· 

ὑπαθνύεη ζνπ γάξ, ὁ γελλεζείο ἀθξάζησο, ἐθ ζνῦ Παληνβαζίιηζζα 

᾿Διεήκσλ θαὶ Γεζπόηεο. 

 

                                ᾨδὴ ε΄. Σὸλ ἐλ ὄξεη. 
Γόμαλ ζείαλ παξέδεημαο σηήξ κνπ, ἐλ ηῶ ὄξεη, Θαβὼξ ηνῖο 

καζεηαῖο ζνπ, ἧο ἀμηώζαηο πάληαο ηνὺο ὑκλνῦληάο ζε, ἐλ ηῇ 

βαζηιείᾳ, ηνῦ θσηόο ζνπ Λόγε, εἰο πάληαο ηνὺο αἰλαο 

 

᾿Δθ ηνῦ ᾅδνπ ηὸλ Λάδαξνλ ζὸλ θίινλ, ηεηξαήκεξνλ, ἀλέζηεζαο 

Οἰθηίξκνλ· δηὸ παζλ κλεκείνπ ἐμαλάζηεζνλ, 

ηνὺο θαηαθεηκέλνπο, θαὶ λελεθξσκέλνπο, αἰζζήζεσλ πεληάδη. 

 

νθνλίνπ πεπιήξσηαη ἡ ῥῆζηο, ὅηε πώιῳ, βαζηιηθο ἐπέβεο, ηὸ 

"ὡζζαλὰ" βξεθλ ἀλαθσλνύλησλ ζνη, κεζ᾿ ὧλ ἀμηώζαηο, ςάιιεηλ 

ἡκᾶο ηνῦην, εἰο ηὴλ ηὼλ ηὴλ ἄλσ. 
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                                          Θενηνθίνλ 
Πνίαλ πξώηελ θαὶ ηειεπηαίαλ εἴπσ, ζλ ραξίησλ, ὦ Κεραξηησκέλε; 

ἐθ ηνῦ ζνῦ πινύηνπ Πάλαγλε ἐπηώρεπζα, ὄλησο κὴ γλσξίδσλ, πο 

ζε ὀλνκάζσ, ηὴλ Γέζπνηλαλ ηνῦ θόζκνπ. 

 

                             ᾨδὴ ζ΄. ᾿Δμέζηε ἐπὶ ηνύηῳ. 

῾Οδὸλ ἀλαιακβάλσλ ηὴλ ηλ Παζλ, Μπζηηθὸλ δεῖπλνλ ἔζηξσζαο 

Κύξηε, ζνῖο Μαζεηαῖο, ἐλ ηῶ ῾Τπεξώῳ δηαηηζείο, 

ην κα θαὶ ηὸ Αἷκά ζνπ, Νύκθῃ ᾿Δθθιεζίᾳ δηελεθο· ὧλ δίδνπ 

ἐπαμίσο, ἡκᾶο κεηέρεηλ ηεξ, εἰο θνηλσλίαλ ζνπ θαὶ ζέσζηλ. 

 

Σειέζαο ὅζα ἔδεη Υξηζηὲ παζεῖλ, ὑπὲξ θόζκνπ δσῆο παξαδέδνζαη, 

ηαπξῶ θξηθηῶ, ἐλ ηῶ ζείῳ ιόθῳ ηνῦ Γνιγνζᾶ, θαὶ ζῶ ηηκίῳ 

Αἵκαηη, ἔιπζαο θαηάξαλ πξνγνληθήλ· δηό ζε πξνζθπλνῦληαο, 

ραξίησζνλ Οἰθηίξκνλ, ὅπσο ζηαπξκελ πάζε ἅπαληα. 

 

᾿Ζζέιεζαο Φηιάλζξσπε κεηαζρεῖλ, θαὶ ηαθῆο δσεθόξνπ ηξηήκεξνο 

ηαπεηλσζείο, εἶηα δὲ θαὶ ᾅδνπ θαηαιαβώλ, 

ηακεῖα ἐμαλέζηεζαο ζὺλ ηῇ ᾿Αλαζηάζεη ζνπ ηὸλ ᾿Αδάκ, 

παγθνίλσο ὡο θαηέρσλ, δσῆο ἀλζξώπσλ θιεῖζξα, 

θαὶ αἰσλίνπ δόμεο δώκαηα. 

 

Νηθήζαο ηὸλ ἀληίπαινλ παλζζελο, θαὶ πιεξώζαο ζθνπὸλ ηῆο 

αξθώζεσο, εἰο νὐξαλνύο, ᾔξζεο ζνπ βιεπόλησλ ηλ καζεηλ, νἷο 

Πλεῦκα ἐμαπέζηεηιαο, ὥζπεξ ἐπεγγείισ αὐηνῖο Υξηζηέ, Οὗ 

Πλεύκαηνο θαξδίαο, ἡκλ πιήξνπ ὑκλνύλησλ, Θεόλ ζε ηέιεηνλ θαὶ 

ἄλζξσπνλ. 

 

                                        Θενηνθίνλ 

᾿Αγγέινπ ηὴλ ἀλάζηαζηλ ηλ λεθξλ, ἐμαγγέιινληνο ζείᾳ ἐλ 

ζάιπηγγη, θαὶ θνβεξνῦ, βήκαηνο ἑζηηνο ὦ ᾿Ηεζνῦ, ηόηε κή ηλ 

ἐξίθσλ κε, ἀιιὰ ηλ πξνβάησλ ζνπ ᾿Αγαζέ, δεῖμνλ ζπγθιεξνλόκνλ, 

πξεζβείαηο ηῆο Μεηξόο ζνπ, εἰο ἣλ ἐιπίδα πᾶζαλ ἔῤῥηςα. 

 

 

 



[184] 
 

῎Αμηόλ ἐζηη... θαὶ ηὰ Μεγαιπλάξηα 

ὲ ηὸλ ὑπεξθείκελνλ ρξνληθο, θαὶ Σξηάδνο ἕλα, κεγαιύλνκελ νἱ 

πηζηνί, θαὶ παξαθαινῦκελ, ηξίηελ ρηιηεηίαλ, ἀπὸ Γελλήζεώο ζνπ, 

ηεξ εὐιόγεζνλ. 

 

῎Αξρσλ ηῆο εἰξήλεο ζὺ εἶ Υξηζηέ, ὅζελ ηαύηελ δίδνπ, 

θηιαλζξώπσο πᾶζη πηζηνῖο, θαὶ ηῆο Βαζηιείαο ἀμίσζνλ γελέζζαη, 

πνιίηαο κεηὰ πάλησλ, ῾Αγίσλ Γέζπνηα. 

 

ηήξημνλ Φηιάλζξσπε ᾿Ηεζνῦ, Νύκθελ ᾿Δθθιεζίαλ, 

ἣλ ἑδξαίσζαο ἐλ ηῶ ζῶ, αἵκαηη ηηκίῳ, ἐλ Γνιγνζᾷ ηειέζαο, πᾶζαλ 

νἰθνλνκίαλ, δηὰ ηὸλ ἄλζξσπνλ. 

 

Πᾶζαη ηλ ᾿Αγγέισλ αἱ ζηξαηηαί,…. 

 

Τπισάγιον…. Απνιπηίθηα Διέεζνλ εκαο Γόμα Κύξηε ειέεζνλ εκάο 

Καη λπλ Σεο Δπζπιαρλίαο… 

Δἰο ηὴλ ἀπόιπζηλ. ηηρεξὸλ πξνζόκνηνλ. 

῏ 

                            Ηρνο β΄. ῞Οηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζε. 

Λόγε θαὶ Τἱὲ Θενῦ Παηξόο, ῝Οο δηὰ πνιιὴλ εὐζπιαγρλίαλ, 

ἄλζξσπνο γέγνλαο, κλήζζεηη ηλ δνύισλ ζνπ, ὡο Πνιπέιενο, 

παξνξλ ἁκαξηήκαηα, θαὶ πιῆζνο ζθαικάησλ, ἅπεξ δη᾿ ἀζζέλεηαλ 

θύζεσο πξάηηνκελ, Πλεύκαηνο ηὴλ δύλακηλ δίδνπ, θαὶ ἐλ ηῇ ἐζράηῃ 

ἡκέξᾳ, θιεξνλόκνπο δεῖμνλ βαζηιείαο ζνπ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη...  Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ... 

 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ Θεόσ, 
ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 

 


