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28 Γεθεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλόλαο ζηα Άγηα 

Νήπηα ηεο Βεζιεέκ 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

Χαικόο ξκβ’ 142 Κύνζε, εζζάημοζμκ ηδξ πνμζεοπήξ ιμο….. 

Θεόξ Κύνζμξ ηαζ επέθακεκ διίκ˙(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

Ήπμξ δ΄. Ο πςσζείο ελ ησ Σηαπξώ. 

Σαζξ ηςκ αβίςκ ζμο Νδπίςκ πνεζαείαζξ, ηςκ ςξ εοζίακ θμβζηήκ 

πνμζαπεέκηςκ, ης εη Πανεέκμο ηόης ζμο θζθάκενςπε, θύηνςζαζ 

ημοξ δμύθμοξ ζμο, πμθοηνόπςκ ηζκδύκςκ, δίδμο δε ςηήν διώκ, 

μθθδιάηςκ ηδκ θύζζκ, ηαζ ααζζθείαξ ηδξ ηςκ μονακώκ, διάξ 

αλίςζμκ, Γέζπμηα Κύνζε. 

Θενηόθηνλ. 

Οο ζζςπήζςιεκ πμηέ, Θεμηόηε, * ηαξ δοκαζηείαξ ζμο θαθείκ μζ 

ακάλζμζ. * Δζ ιδ βαν ζο πνμΐζηαζμ πνεζαεύμοζα, * ηζξ διάξ 

εννύζαημ * εη ημζμύηςκ ηζκδύκςκ, * ηζξ δε δζεθύθαλεκ * έςξ κοκ 

εθεοεένμοξ; * Οοη απμζηώιεκ, Γέζπμζκα, εη ζμο ˙ * ζμοξ βαν 

δμύθμοξ ζώγεζξ αεί εη πακημίςκ δεζκώκ. 

ΧΑΛΜΟΣ Ν΄ (50) 

Δθέδζόκ ιε, μ Θεόξ, ηαηά ημ ιέβα έθεόξ ζμο … 

Ψδή α΄. Ήρνο πι. δ΄. Υγξάλ δηνδεύζαο. 

Άβζα Νήπζα πνεζαεύζαηε οπέν διώκ. 

Λαιπόιεκμξ θέββεζ ηῷ κμδηῷ, Υνζζημῦ ημῦ ςηῆνμξ, ηῶκ Νδπίςκ εεῖμξ 

πμνόξ, θύζαηε παεῶκ ἡιῶκ ηὸκ γόθμκ, ηαῖξ θςημθόνμζξ ὑιῶκ 

παναηθήζεζζκ. 



[210] 

 

Ηζπύσ κεονμύιεκμζ εεσηή, μζ άηαημζ Παίδεξ, ημο Ζνώδμο ηδκ 

παθεπήκ, ήζποκακ ηαηίακ ηαζ αζημύκηαζ, πανά Κονίμο διίκ εείμκ 

έθεμξ 

Σδκ άηαημκ θύζζκ ηςκ κεμβκώκ, εδέλς Οζηηίνιμκ, ώζπεν άιςιμκ 

πνμζθμνάκ, αδίηςξ ζθαβέκηςκ παν΄Ζνώδμο, δζ΄ςκ βεκμύ ηαζ διίκ 

ώηεν ίθεςξ. 

Θενηνθίνλ 

Αβία Πανεέκε Μήηεν Θεμύ, Αββέθςκ δ δόλα, ηαζ ακενώπςκ 

ηαηαθοβή, δίδμο ιεηακμίαξ αθμνιάξ ιμζ, ίκα νοζεώ ηςκ παβίδςκ 

ημο όθεςξ. 

Ψδή γ΄. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Ηενώηαημξ δήιμξ, κεμζθαβή εύιαηα, μία κεμιάνηονεξ εείμζ, ζμζ 

πνμζδκέπεδζακ, ώηεν θζθάκενςπε, ςκ ηαζξ θζηαίξ διίκ πάζζ, δίδμο 

ηα εθέδ ζμο, ημζξ ζμζ θαηνεύμοζζ. 

οκηνζαείξ ηδ απάηδ, ημο δοζιεκμύξ δνάημκημξ, Νήπζα αβκά 

ηαηαθεύβς οιώκ ηδ πάνζηζ, ςξ ακ νοζεώ ηδξ θεμνάξ, οιώκ εενιαίξ 

ζηεζίαζξ, πνμξ ημκ πνμζδελάιεκμκ, οιώκ ηα αίιαηα. 

Νδπζόθνμκα βκώιδκ, κμΐ ζαενώ έζπδηα, ηαζ απειαηνύκεδκ 

Κονίμο, πνάηηςκ ηα άημπα ˙   Νήπζα άιςια, δόηε ιμζ θνόκδζζκ 

εείακ, ςξ ακ ης εεθήιαηζ, Θεμύ πμνεύζςιαζ. 

Θενηόθηνλ. 

Ζ Θεόκ ηεημηοία, δίπα θεμνάξ Άπνακηε, ηαζ ιεηά ημκ άζπμνμκ 

ηόημκ, πανεέκμξ ιείκαζα, νύζαζ ιε Γέζπμζκα, θεμνμπμζώκ 

κμδιάηςκ, ηαζ ημκ κμοκ ιμο πθήνςζμκ, εείαξ θνμκήζεςξ. 

Γζάζςζμκ ηαζξ ηςκ αηάηςκ Νδπίςκ θζηαίξ Οζηηίνιμκ, ηδξ ηαηίαξ 

ημο παθαζμύ πμθειήημνμξ, ημοξ εηγδημύκηαξ, ημ άιεηνμκ έθεόξ ζμο. 

Δπίαθερμκ εκ εοιεκεία, πακύικδηε Θεμηόηε, επί ηδκ ειήκ παθεπήκ 

ημο ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαζ ίαζαζ ηδξ ροπήξ ιμο ημ άθβμξ. 
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Αίηεζηο θαη ην Κάζηζκα.Ήρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Νδπίςκ πθδεύξ, αβίςκ πμθοάνζειε, Υνζζηόκ ημκ Θεόκ, ημκ εκ εθέεζ 

πθμύζζμκ, δζα πακηόξ πνεζαεύεηε, δζδόκαζ διίκ παεώκ θύηνςζζκ, ηαζ 

ααζζθείαξ ηδξ ηςκ μονακώκ, ηοπείκ ημοξ οιάξ εενιώξ βεναίνμκηαξ. 

Ψδή δ΄. Δηζαθήθνα Κύξηε. 

Πθδεύξ εεία, πνμζήπεδ ζμζ, ηςκ απεζνμηάηςκ Νδπίςκ Κύνζε, ςκ ηα 

αίιαηα δελάιεκμξ, ηάεανμκ διάξ πάζδξ ιμθύκζεςξ. 

Ηζπύκ εείακ θαιαάκμιεκ ιέθπμκηεξ εκ πίζηεζ οιώκ ηδκ άεθδζζκ, 

δθζηία κδπζάγμοζα, δκ οπέν Κονίμο οπειείκαηε. 

Ώζπεν νόδα κεόδνεπηα, Νήπζα αβκά διίκ δζαπκέεηε, ηδκ μζιήκ ηδξ 

εείαξ πάνζημξ, δοζςδίακ πάζακ απεθαύκμοζακ. 

Θενηόθηνλ. 

Νεηνςεέκηα ιε πάεεζζκ, έβεζνμκ Πανεέκε ηδ ζδ πνδζηόηδηζ, ηαζ 

ιεηάκμζακ ιμζ δώνδζαζ, ηακ εκ βήνα Γέζπμζκα ηαζ ζώζμκ ιε. 

Ψδή ε΄. Φώηηζνλ εκάο. 

εέκςζμκ διώκ, ηδκ δζάκμζακ Φζθάκενςπε, ηςκ αβίςκ ζμο Νδπίςκ 

ηαζξ θζηαίξ, ηςκ ζθαβέκηςκ παν΄Ζνώδμο ημο πανάθνμκμξ. 

Ώζπεν πνμζθμναί, ης ηεπεέκηζ μία κήπζμκ, πνμζδκέπεδηε ς Νήπζα 

αβκά, ελαζημύκηαζ διίκ πάζζ ηα ζςηήνζα. 

Σίιζμξ οιώκ, αθδεώξ ώθεδ μ εάκαημξ, εκακηίμκ ημο Πακηάκαηημξ 

Υνζζημύ, απεζνόηαηε πμνεία κδπζάγμοζα. 

Θενηόθηνλ. 

Ζύβαζαξ διίκ, θςξ ακέζπενμκ ης ηόης ζμο, Θεμηόηε ˙  δζμ 

ζηέδαζμκ ηαιμύ, ηδκ μιίπθδκ ηςκ παεώκ ηδ θςηαοβεία ζμο. 

Ψδή ο΄. Τελ δέεζηλ. 

Ρεοιάηςκ, οιώκ αζιάηςκ ημζξ νείενμζξ, απεζνόηαημζ ηαζ άβζμζ 

Παίδεξ, δ ημο πακώθμοξ Ζνώδμο ιακία, ηαηεπμκηίζεδ εζξ ηέθμξ ηαζ 
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ώθεδζακ, ηδ Δηηθδζία ημο Υνζζημύ, δνμζζζιόξ αθεανζίαξ ηαζ 

πάνζημξ. 

Μανηύνςκ, ςξ ζοκδιιέκμζ ημζξ δήιμζξ, απεζνόηαημζ ηαζ άβζμζ 

Παίδεξ, δζα πακηόξ ζοκ αοημίξ δοζςπείηε, οπέν διώκ ημκ 

θζθάκενςπμκ Κύνζμκ, ςξ ακ πηαζζιάηςκ ζθαζιόκ, ηαζ παεώκ 

απμθύηνςζζκ εύνςιεκ. 

Δκ ηόθπμζξ, ημο Ααναάι αζςκίςξ, αβαθθόιεκμζ ιαηάνζμζ Παίδεξ, 

ηαζ θςηζζιμύ εκηνοθώκηεξ αΰθμο, εη ζημηαζιμύ παεδιάηςκ 

θοηνώζαζεε, ημοξ ιαηανίγμκηαξ οιάξ, ςξ Κονίμο κεόεοηα εύιαηα. 

Θενηόθηνλ. 

ςηήνα, ηαζ θοηνςηήκ ηεημηοΐα, ηςκ ακενώπςκ Αεζπάνεεκε Κόνδ, 

ημκ Πμζδηήκ ηςκ απάκηςκ ηαζ ηηίζηδκ, ηδξ ηαημονβίαξ ημο όθεςξ 

νύζαζ ιε, ηαζ ζώζμκ ιε ςξ ζοιπαεήξ, ηδξ δεζκώξ ηονακκμύζδξ ιε 

έλεςξ. 

Γζάζςζμκ ηαζξ ηςκ αηάηςκ Νδπίςκ θζηαίξ Οζηηίνιμκ, ηδξ ηαηίαξ 

ημο παθαζμύ πμθειήημνμξ, ημοξ εηγδημύκηαξ ημ άιεηνμκ έθεόξ ζμο. 

Άπνακηε δ δζα θόβμο ημκ Λόβμκ ακενιδκεύηςξ επ΄εζπάηςκ ηςκ 

διενώκ ηεημύζα, δοζώπδζμκ, ςξ έπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

Αίηεζηο θαη ην Κνληάθηνλ.Ήρνο β΄. Ταηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 

Ώζπεν κεόεοημζ άνκεξ εηύεδηε, ης εη Πανεέκμο ηεπεέκηζ κεάκζδεξ, 

ηηακεέκηεξ αδίηςξ ιαηάνζμζ, ηαζ ημζξ Αββέθμζξ ςξ 

Παίδεξ  ζοκήθεδηε, διίκ ημκ Υνζζηόκ ζθεμύιεκμζ. 

Πξνθείκελνλ. 

Γζηαίςκ ροπαί εκ πεζνί Θεμύ ηαζ μο ιδ άρδηαζ αοηώκ αάζακμξ.ηζπ. 

: Δοθνακεήζμκηαζ δίηαζμζ εκ Κονίς. 

Δπαγγέιηνλ εθ ηνπ θαηά Μαηζαίνλ β΄13-23. 

Ακαπςνδζάκηςκ ηςκ ιάβςκ, ζδμύ άββεθμξ Κονίμο θαίκεηαζ 

ηαη΄όκαν ης Ηςζήθ θέβςκ ˙  Δβενεείξ πανάθααε ημ παζδίμκ ηαζ ηδκ 

ιδηένα αοημύ ηαζ θεύβε εζξ Αίβοπημκ, ηαζ ίζεζ εηεί έςξ ακ είπς ζμζ 

˙  ιέθθεζ βαν Ζνώδδξ γδηείκ ημ παζδίμκ ημο απμθέζαζ αοηό. Ο δε 
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εβενεείξ πανέθααε ημ παζδίμκ ηαζ ηδκ ιδηένα αοημύ κοηηόξ ηαζ 

ακεπώνδζεκ εζξ Αίβοπημκ, ηαζ δκ εηεί έςξ ηδξ ηεθεοηήξ Ζνώδμο, ίκα 

πθδνςεή ημ νδεέκ οπό ημο Κονίμο δζα ημο πνμθήημο θέβμκημξ ˙  Δλ 

Αζβύπημο εηάθεζα ημκ οζόκ ιμο. Σόηε Ζνώδδξ ζδώκ όηζ εκεπαίπεδ 

οπμ ηςκ ιάβςκ, εεοιώεδ θίακ, ηαζ απμζηείθαξ ακείθε πάκηαξ ημοξ 

παίδαξ ημοξ εκ Βδεθεέι ηαζ εκ πάζζ ημζξ μνίμζξ αοηήξ από δζεημύξ 

ηαζ ηαηςηένς, ηαηά ημκ πνόκμκ μκ δηνίαςζε πανά ηςκ ιάβςκ. Σόηε 

επθδνώεδ ημ νδεέκ οπό Ηενειίμο ημο πνμθήημο θέβμκημξ ˙  Φςκή εκ 

Ραιά δημύζεδ, ενήκμξ ηαζ ηθαοειόξ ηαζ μδονιόξ πμθύξ ˙  «Ραπήθ 

ηθαίμοζα ηα ηέηκα αοηήξ, ηαζ μοη ήεεθε παναηθδεήκαζ, όηζ μοη 

εζζίκ. Σεθεοηήζακημξ δε ημο Ζνώδμο ζδμύ άββεθμξ Κονίμο ηαη΄όκαν 

θαίκεηαζ ης Ηςζήθ εκ Αζβύπης θέβςκ ˙  Δβενεείξ πανάθααε ημ 

παζδίμκ ηαζ ηδκ ιδηένα αοημύ ηαζ πμνεύμο εζξ βδκ Ηζναήθ 

˙  ηεεκήηαζζ βαν μζ γδημύκηεξ ηδκ ροπήκ ημο παζδίμο. Ο δε εβενεείξ 

πανέθααε ημ παζδίμκ ηαζ ηδκ ιδηένα αοημύ ηαζ ήθεεκ εζξ βδκ 

Ηζναήθ. Αημύζαξ δε όηζ Ανπέθαμξ ααζζθεύεζ επζ ηδξ Ημοδαίαξ ακηί 

Ζνώδμο ημο παηνόξ αοημύ, εθμαήεδ εηεί απεθεείκ ˙  πνδιαηζζεείξ 

δε ηαη΄όκαν ακεπώνδζεκ εζξ ηα ιένδ ηδξ Γαθζθαίαξ, ηαζ εθεώκ 

ηαηώηδζεκ εζξ πόθζκ θεβμιέκδκ Ναγανέη, όπςξ πθδνςεή ημ νδεέκ 

δζα ηςκ πνμθδηώκ όηζ Ναγςναίμξ ηθδεήζεηαζ. 

Γόμα Σαζξ ηςκ ζςκ Νδπίςκ πνεζαείαζξ, Δθεήιμκ, ελάθεζρμκ ηα 

πθήεδ ηςκ ειώκ εβηθδιάηςκ. 

Καη λπλ Σαζξ ηδξ Θεμηόημο πνεζαείαζξ, Δθεήιμκ, ελάθεζρμκ ηα 

πθήεδ ηςκ ειώκ εβηθδιάηςκ. 

ηζπ.: Δθέδζόκ ιε μ Θεόξ ηαηά ημ ιέβα έθεόξ ζμο, ηαζ ηαηά ημ 

πθήεμξ ηςκ μζηηζνιώκ ζμο ελάθεζρμκ ημ ακόιδιά ιμο. 

Ήρνο πι. β΄. Όιελ απνζέκελνη. 

θάβζα ςξ άιςια, ης εη Πανεέκμο ηεπεέκηζ, αθδεώξ πνμζήπεδηε, 

ηςκ Νδπίςκ όιζθμξ μ ιαηάνζμξ, ηαζ γςήξ ηνείηημκμξ, ηαζ 

οπενημζιίμο, ζοκ Αββέθμζξ δλζώεδηε, ιεε΄ςκ πνεζαεύζαηε, ης 

παιααζζθεί ηαζ Θεώ διώκ, πηαζζιάηςκ δμύκαζ άθεζζκ, ηαζ ηςκ 

πεζναζιώκ απμθύηνςζζκ, ημζξ οικμθμβμύζζκ, ηδκ άεθδζζκ οιώκ ηδκ 

ζενάκ, δζ΄δξ Ζνώδμο ηαεείθεηε, ιέκμξ ημ μθέενζμκ. 

Ψδή δ΄. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 
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Ώζπεν εήν μ Ζνώδδξ, εθμνιήζαξ ημοξ Παίδαξ πζηνώξ εεένζζεκ, 

αθθ΄μύημζ εκ ημζξ ηόθπμζξ ημο  Ααναάι ζηζνηώζζ, ηαζ πμνεύμοζζ 

ράθθμκηεξ ˙  Ο ηςκ παηένςκ διώκ, Θεόξ εοθμβδηόξ εζ. 

ηέθεζ εείςκ Μανηύνςκ, ὦ πακάβζμζ Παῖδεξ ηαηαημζιμύιεκμζ, 

ἀπαύζηςξ δοζςπεῖηε, ῥύεζεαζ πάζδξ αθάαδξ ηαὶ ἀκάβηδξ ημὺξ 

ράθθμκηαξ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εὐθμβδηὸξ εἶ. 

Ο ιαηάνζμξ δήιμξ, μ ηςκ αβίςκ Νδπίςκ πζηνώξ ζθαηηόιεκμξ, 

ζοκήθεδ ημζξ Αββέθμζξ, ηαζ ζθαζιόκ αζηείηαζ, ημζξ αμώζζκ εηάζημηε 

˙  Ο ηςκ παηένςκ διώκ, Θεόξ εοθμβδηόξ εζ. 

Θενηόθηνλ. 

Νεηνςεείξ ηδ ηαηία, αιανηίαξ ηδ ηθίκδ ήδδ ηαηάηεζιαζ ˙  αθθ΄ς 

Θεμβεκκήημν, ςξ ηδκ γςήκ ηεημύζα, ελακάζηδζμκ ράθθμκηα ˙  μ 

ηςκ Παηένςκ διώκ, Θεόξ εοθμβδηόξ εζ. 

Ψδή ε΄. Τνλ Βαζηιέα. 

Γέθςξ ὁνᾶηαζ, ἐπενὸξ πμζὶ ηῶκ Νδπίςκ, μὓξ ηαηέζθαλεκ ὁ ἄκμιμξ 

Ἡνώδδξ· μὗημζ βὰν ζογῶζζκ, ἀεὶ ζὺκ ηῷ Γεζπόηῃ. 

Δκ ημζξ ορίζημζξ, ς απεζνόηαημζ Παίδεξ, αβαθθόιεκμζ αεί ζοκ ημζξ 

Αβίμζξ, άπαζζκ αζηείζεε, διίκ πηαζζιάηςκ θύζζκ. 

Ρείενμζξ αζιάηςκ, ηδκ ημο Ζνώδμο ιακίακ, απεπκίλαηε Νδπίςκ δ 

πμνεία, διάξ δε ηδ εεία, εοθναίκεηε κοκ δνόζς. 

Θενηόθηνλ. 

Αβκή Πανεέκε, ηδκ άκαβκόκ ιμο ηανδίακ, απμηάεανμκ εθέμοξ ζμο, 

ημζξ νείενμζξ, ηαζ ηδξ ροπμθεόνμο, νύζαζ ιε αεοιίαξ. 

Ψδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

οκόκηεξ ημζξ Αββέθμζξ, ηαζ Αβίςκ δήιμζξ, δ ηςκ αβίςκ Νδπίςκ 

μιήβονζξ, οπέν διώκ δοζςπείηε Υνζζηόκ ημκ Κύνζμκ. 

Ηζπύκ διίκ αζηείζεε, ηαηά ηςκ δαζιόκςκ, ς ηαεανώηαηα άβζα 

Νήπζα, ςξ ακ μζίςξ Κονίς εοανεζηήζςιεκ. 
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Μεεέλεζ Σνζζδθίς, ς άβζμζ Παίδεξ, αβαθθζώιεκμζ ήδδ ηαζ 

παίνμκηεξ, εη παθεπήξ αεοιίαξ διάξ θοηνώζαζεε. 

Οζ πάζακ ημο Ζνώδμο, θύζακηεξ ηαηίακ, ςξ ημο ςηήνμξ 

κεόζηεπημζ ιάνηονεξ, οπέν διώκ δοζςπείηε άβζα Νήπζα. 

Θενηόθηνλ. 

Τρίζημο παίνε Μήηεν, Κεπανζηςιέκδ ˙  παίνε Πανεέκε ημο ηόζιμο 

αμήεεζα ˙  παίνε διώκ ζςηδνία ηαζ ηαηαθύβζμκ. 

Άλζμκ εζηί ςξ αθδεώξ ιαηανίγεζκ ζε ηδκ Θεμηόημκ, ηδκ 

αεζιαηάνζζημκ ηαζ πακαιώιδημκ ηαζ ιδηένα ημο Θεμύ διώκ. Σδκ 

ηζιζςηένακ ηςκ Υενμοαείι ηαζ εκδμλμηένακ αζοβηνίηςξ ηςκ 

εναθείι, ηδκ αδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημύζακ ˙  ηδκ όκηςξ 

Θεμηόημκ ζε ιεβαθύκμιεκ. 

Γήιμξ απεζνόηαημξ ηαζ ζεπηόξ, αβίςκ Νδπίςκ, πνμζδκέπεδ 

ιανηονζηώξ, ηδ ιεηά ζανηόξ ζμο, βεκκήζεζ Εςμδόηα ˙  ςκ ηαζξ 

θζηαίξ πανάζπμο, διίκ ηδκ πάνζκ. 

Ζνώδδξ θοηηήζαξ μ δοζιεκήξ, ηαηά ζμο Οζηηίνιμκ, πείνα ώπθζζε 

θμκζηήκ, ηαζ πμνόκ Νδπίςκ, απέηηεζκεκ αηάηςκ ˙  μοξ δόλδξ 

μονακίμο, ώηεν δλίςζαξ. 

Δη πεζνώκ ιδηνώςκ ηαζ αβηαθώκ, ςξ εδν αθανπάζαξ, μ πανάκμιμξ 

ααζζθεύξ, ακεύεοκα ανέθδ, απέηηεζκε ης λίθεζ, αθθ΄μ Γεζπόηδξ 

πάκηςκ, ηαύηα εδόλαζε. 

Αίιαζζ Νδπίςκ δ Βδεθεέι, αηάηςκ εαάθδ, Δηηθδζία δε ημο 

Υνζζημύ, ςξ ιάνηοναξ ημύημοξ, κεμζθαβείξ βεναίνεζ, ημκ αεθμεέηδκ 

πάκηςκ, Υνζζηόκ δμλάγμοζα. 

Υαίνμζξ ηςκ Νδπίςκ εείμξ πμνόξ, άιςιμζ εοζίαζ, ηαζ ηανπώιαηα 

θμβζηά, μζ ης Εςμδόηδ, Υνζζηώ πνμζεκεπεέκηεξ, ηαζ πάζζκ 

ελαζημύκηεξ, ημ εείμκ έθεμξ. 

Γέλαζ επμονάκζε ααζζθεύ, ηςκ αβκώκ Νδπίςκ, ηαξ δεήζεζξ οπέν 

διώκ, ηαζ πανάζπμο πάζζ, ημοξ μζηηζζιμύξ ζμο ώηεν, ηαζ ηδξ 

αθήηημο δόλδξ, διάξ αλίςζμκ. 
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Πάζαζ ηςκ Αββέθςκ αζ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Απμζηόθςκ δ 

δςδεηάξ, μζ Άβζμζ πάκηεξ ιεηά ηδξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ 

εζξ ημ ζςεήκαζ διάξ. 

Σνζζάβζμκ…. 

 

 

Απνιπηίθηνλ. Ήρνο πι. α΄. Τνλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Σςκ αβίςκ Νδπίςκ ημκ εείμκ όιζθμκ, ςκ μ Ζνώδδξ θμκία πεζνί 

απέηηεζκεκ, ακοικήζςιεκ πζζημί ςξ εείμοξ Μάνηοναξ ˙  όηζ 

πνμζήπεδζακ Υνζζηώ, Νδπζάζακηζ ζανηί, ςξ άιςια ζενεία, 

εηδοζςπμύκηα απαύζηςξ, εθεδεήκαζ ηαξ ροπάξ διώκ. 

 

40 Κύνζε εθέδζμκ 

 

Ήρνο β΄. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

ώηεν μ ηεπεείξ εη ηδξ Αβκήξ, ηαζ Αεζπανεέκμο Μανίαξ, 

δζ΄αβαεόηδηα, ηαζ διάξ νοζάιεκμξ, εη ηδξ ανπαίαξ ανάξ, ηςκ αβίςκ 

Νδπίςκ ζμο δέπμο ηαξ δεήζεζξ, αξ ζμζ ακαθένμοζζκ, οπέν διώκ 

ζοιπαεώξ ˙  ζο βαν ειεβάθοκαξ ηαύηα ηαζ ημζξ ημύηςκ αίιαζζ Λόβε, 

ηδκ ζδκ Δηηθδζίακ επμνθύνςζαξ. 

 

Γέζπμζκα, πνόζδελαζ, ηὰξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ μο, ηαὶ θύηνςζαζ 

ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ.  

 

Σὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ ὲ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, θύθαλόκ 

ιε ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ μο. 

 

⁜ 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

  


