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24 Ινπιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΤ ηνῦ Ἀπνινγεηνῦ, Γ. Γαθακμπμύθμο  
          

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 
ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο  ηαί ηό Θεόξ Κύνζμξ ιεηά ηῶκ ζηίπςκ αὐημῦ. 

Δἶηα ηά Τνμπάνζα.  

                     

                         Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

   Ἀεδκαβόνμο ηὴκ πακέμνημκ ικήιδκ, ὑικμθμβήζςιεκ πζζημὶ ἐη 

ηανδίαξ, ᾀζιαηζηῶξ βεναίνμκηαξ ημὺξ ἄεθμοξ αὐημῦ, ἔκεεμκ αίμκ 

βεώνβζμκ, ἀνεηῶκ πθμοζίακ πθδεύκ, πάνζημξ αἰημύιεκμζ, θςηζζιὸκ 

δζακμίαξ, ηαὶ ὕδαημξ ηαηάνδεοζζκ ροπῆξ, ηῇ ἀεακάηῳ πδβῇ ηῆξ 

Θεόηδημξ. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Κακώκ, μὗ ἡ ἀηνμζηζπίξ: Σοθὸν Ἀθηναγόραν ᾄδω 

ἐνθέως. Γεωργίοσ. 

 

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

Σμθίακ ιμζ δίδμο Τνζὰξ ζεπηή, πνεζαείαζξ ἁβίμο, ημῦ Φνζζημῦ 

ὁιμθμβδημῦ, ημῦ Ἀεδκαβόνμο ὅπςξ ιέθρς, ἔκεεμκ αίμκ, ηαὶ ημύημο 

ἀεθήιαηα. 

 

ζιὴκ εὐςδίαξ πκεοιαηζηῆξ, ζὴκ ζηάθαλμκ ιάηαν, 

ἀκοικῆζαζ εεμπνεπῶξ, κμόξ ζμο ηὸκ πθμῦημκ ηῆξ ζμθίαξ, ηαὶ 

ἀνεηὰξ ζῆξ ροπῆξ, ἅξ ιμζ δώνδζαζ. 

 

Φζθόπμκμκ ἔνβαζαζ δμῦθμκ Σόκ, Θεέ ιμο αὐλῆζαζ, ἅ ιμζ 

δέδςηαξ ηάθακηα, θζηαῖξ ημῦ ζμθμῦ εενάπμκηόξ Σμο, Ἀεδκαβόνμο 

πνὸξ εείακ ἀπόθαοζζκ. 
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Θενηνθίνλ. 

δύκδκ ροπῇ ιμο ηῇ ῥοπανᾷ, πνμὐλέκδζε Κόνδ, ἁιανηίαξ ἡ 

πνὸξ ῥμπήκ, ηζκμῦζα δζάκμζακ ηὴκ θύζζκ, ἀθθ’ εἰξ πανάκ ηὴκ πζηνίακ 

ιεηάηνερμκ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Νζηδηὴκ ηνμπαζμῦπμκ, ημῖξ πεζναζιμῖξ δεῖλόκ ιε, κμῦκ ιμο 

ἀπμηάεανμκ ζηόημοξ, ηαὶ ηαηαθάιπνοκμκ, ηῶκ ἀνεηῶκ ηῷ θςηί, 

Ἀεδκαβόνα εεόθνμκ, ηαὶ ηανδίακ ἔιπθδζμκ, εἰνήκδξ δέμιαζ. 

 

Ἀδμηήηςκ ηζκδύκςκ, ἀζεεκεζῶκ θύηνςζαζ, ἡιᾶξ εεῖε 

Ἀεδκαβόνα, ηαὶ πενζζηάζεςκ, ημὺξ ηαηαθεύβμκηαξ κῦκ, ζῇ ηαποκῇ 

πνμζηαζίᾳ, ηαὶ ηὰξ κόζμοξ ιάηνοκμκ, ηῶκ ἀκοικμύκηςκ ζε. 

 

Θεμδώνδημκ πάνζκ, ἣκ ἐη Θεμῦ εἴθδθαξ, ἀπμθμβδηὰ 

εεμῤῥῆιμκ, πακεοηθεέζηαηε, ηαῖξ ζαῖξ πανάζπμο θζηαῖξ, πνὸξ 

ἰαηνείακ κμζμύκηςκ, ημῦ ζαηᾶκ ἀπέθαζζκ, ηαὶ πάζδξ εθίρεςξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ ἀιθίζημιμξ ζπάεδ, ἰαηνζηὸκ αάθζαιμκ, ηὸ ροπῶκ μὐθὰξ 

ἐπμοθῶκμκ, ὑπάνπεζξ Γέζπμζκα, ηαηὰ δαζιόκςκ ἡιᾶξ, 

ἐπαπεζθμύκηςκ ὀλέςξ· ὅεεκ ζαέζμκ ηάπζζηα, ημύηςκ ημλεύιαηα. 

 

Γζάζςζμκ, Φνζζηὲ πνεζαείαζξ ἡιᾶξ ημῦ Ἀεδκαβόνμο, κόζςκ 

αθάαδξ πακημδαπῶκ ηζκδύκςκ ηαὶ εθίρεςκ, ημὺξ ἔκδμλμκ ημύημο, 

ᾄδμκηαξ ικήιδκ. 

 

πίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ Πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ 

παθεπὴκ ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Βθαζηὸκ Ἀεδκῶκ, εεόθοημκ ηζιήζςιεκ, ζμθὸκ παζδεοηήκ, 

κεόηδημξ ηαὶ ῥήημνα, ηῆξ εἱνηηῆξ ἁνπάζακηα ηαηαδίημοξ ιέθθμκηαξ 

εάκαημκ, εὑνεῖκ ἀκόιςξ, θόβμζξ πεζζηζημῖξ, ὃκ ὥνᾳ ηῆξ δίηδξ, 

πνέζαοκ ἕλςιεκ. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Νεηνςεέκηα ιε γώςζμκ, ἐη ηῆξ ἁιανηίαξ εεμεζδέζηαηε, ηαὶ 

ιεηάκμζακ ιμζ δώνδζαζ, ηῆξ ζανηὸξ πναΰκςκ ηὰ ζηζνηήιαηα. 

 

Ἀθβδδόκςκ ἐηθύηνςζαζ, ὦ Ἀεδκαβόνα ημὺξ ζὲ βεναίνμκηαξ, 

ηαὶ πανάζπμο ἱηεζίαζξ ζμο, θύζζκ ὀθθδιάηςκ πνὸξ ηὸκ 

Δὔζπθαβπκμκ. 

 

Γμενῶξ ἀκαηνάγς ζμζ, ὦ Ἀεδκαβόνα ὥνᾳ ηῆξ Κνίζεςξ, ηῷ 

Γεζπόηῃ δὸξ πανάηθδζζκ, ῥῦζαί ιε πονὸξ ημῦ αἰςκίγμκημξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

δονιμὺξ ἐη ηῶκ εθίρεςκ, ηῆξ ηανδίαξ θύπδκ ἡιῶκ 

ἐηδίςλμκ, ηαὶ πανᾶξ Φνζζημῦ ηαηαύβαζμκ, πάκηαξ ὦ Ἁβκὴ ημὺξ 

εὐθδιμῦκηάξ Σε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ῥώιδκ ηαὶ ἰζπύκ, ηαηὰ πμθειίςκ ανάαεοζμκ, ημῖξ ἀκοικμῦζί 

ζε ραθιμῖξ ἱενμῖξ, Ἀεδκαβόνα, ηαὶ ὀθνὺκ ζαηᾶκ ηαηάααθε. 

 

Ἄκς εἰξ Σζώκ, ἡιᾶξ ἕθηοζμκ πακεύθδιε, εὔζπθαβπκμκ 

Φνζζηὸκ ἱηεηεύςκ ἀεί, ἵκα εὐηθείαξ, ηῆξ ἀεακάημο ιεηάζπςιεκ. 

 

Νίηαξ ηαη’ ἐπενῶκ, ηαὶ αἱνεηζγόκηςκ δώνδζαζ, ηαὶ ἀδίημο 

ηαηαηνίζεςξ πζζημύξ, ῥῦζαζ εεόθνμκ, παναηθήζεζζ πνὸξ Κύνζμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

ᾍδμο ημῦ πζηνμῦ, ἵκα ῥύζῃ ἡιᾶξ ᾤηδζε, βαζηνί Σμο Κόνδ 

Θεὸξ ζςιαηζηῶξ, Ὃκ ἐηδοζώπεζ, ημῦ Παναδείζμο εἰζάλαζεαζ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Γεδμύθςηα, ηὴκ ροπὴκ ὡξ ἄζςημξ, ἀθθὰ ηάεανμκ παεῶκ ζαῖξ 

πνεζαείαζξ, κόζςκ δεζκῶκ, πεζναζιῶκ ιε ὀδύκδξ, Ἀεδκαβόνα 

ηζκδύκςκ ηαὶ εθίρεςκ, ἐηθύηνςζαζ ηὸκ ραθιζηῶξ, ζὲ ὑικμῦκηα 

ἀπαύζηςξ πακεύθδιε. 
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Ὠιόηδηα, ηῶκ ηονάκκςκ ἤθεβλαξ, ηαὶ ηνζηῶκ ηὰξ ἀδζηίαξ 

εεόθνμκ, Φνζζηζακμύξ, εὐεανζῶξ ηαηαδίηδξ, ἀπμθοηνμύιεκμξ εείμζξ 

ζμο ῥήιαζζ· δζὸ εὐιέκζζμκ Κνζηήκ, ἵκ’ ἡιᾶξ ῥύζῃ ὥνᾳ ηῆξ Κνίζεςξ. 

 

πίπανια, ἐβεκόιδκ δαίιμζζκ, ἡδμκαῖξ ηῆξ ἁιανηίαξ 

δμοθεύζαξ, ὅηζ παεῶκ, ἡ ροπή ἐιμθύκεδ, ηαὶ ὡξ ἰπεῦκ ὁ αεθίαν 

ἐγώβνδζεκ, ἀθθὰ πνὸ ηέθμοξ αμῶ· Σῶηεν ζῶζμκ θζηαῖξ Σμο 

εενάπμκημξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νδζηεύμκηα, ἐη παεῶκ ἀλίςζμκ, ηαὶ δοκάιεζ Σμο ἐκίζποζμκ 

Κόνδ· ὅηζ ηνμθόξ, βθοηαζιὸξ ηαὶ ἀβάπδ, πζζηῶκ ὑπάνπεζξ ἐθπὶξ ηαὶ 

ιεζίηνζα· δζὸ ὑικμῦιέκ Σε Ἁβκή, πνμζηοκμῦκηεξ ηὸκ ἄθναζημκ 

ηόημκ Σμο. 

 

Γζάζςζμκ, Φνζζηὲ πνεζαείαζξ ἡιᾶξ ημῦ Ἀεδκαβόνμο, κόζςκ 

αθάαδξ πακημδαπῶκ ηζκδύκςκ ηαὶ εθίρεςκ, ημὺξ ἔκδμλμκ ημύημο, 

ᾄδμκηαξ ικήιδκ. 

 

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

ηῶκ ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ησλ Υξηζηηαλῶλ. 

Ἀκηζθήπηςν ηῶκ Φνζζηζακῶκ ἀλζάβαζηε, ηαὶ πνμζηάηδξ ηῶκ ἐκ 

θοθαηαῖξ ηαὶ ἐκ αήιαζζ, ζὺ ἐδείπεδξ ἀδζημύιεκςκ ὑπεναζπζζηά, 

ῥοζάιεκμξ ημύημοξ ἐη πμζκῆξ, εακαηζηῆξ ῥήιαζζ ζμῖξ· δζὸ κῦκ ζμὶ 

ηναοβάγμιεκ· ζπεῦζμκ Ἀεδκαβόνα, ηαὶ θύηνςζαζ ηαηαδίηδξ, ηαῖξ 

ζαῖξ πνεζαείαζξ πνὸξ Θεόκ, ἡιᾶξ ἐκ ὥνᾳ ηῆξ ηνίζεςξ.  

 

Πνμηείιεκμκ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ θοβούμενος ηὸν Κύριον, ἐν 

ηαῖς ἐνηολαῖς Αὐηοῦ θελήζει ζθόδρα. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοις ηοῖς ἐν ηῇ γῇ Αὐηοῦ, ἐθασμάζηωζεν ὁ Κύριος. 

Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

Τῷ ηαζνῷ ἐηείκῳ, ἔζηδ ὁ Ἰδζμῦξ ἐπὶ ηόπμο πεδζκμῦ· ηαὶ ὄπθμξ 

πμθὺξ ιαεδηῶκ αὐημῦ ηαὶ πθῆεμξ πμθὺ ημῦ θαμῦ ἀπὸ πάζδξ ηῆξ 

Ἰμοδαίαξ ηαὶ Ἱενμοζαθήι ηαὶ ηῆξ παναθίμο Τύνμο ηαὶ Σζδῶκμξ, μἳ 
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ἦθεμκ ἀημῦζαζ αὐημῦ ηαὶ ἰαεῆκαζ ἀπὸ ηῶκ κόζςκ αὐηῶκ· ηαὶ μἱ 

ὀπθμύιεκμζ ἀπὸ πκεοιάηςκ ἀηαεάνηςκ ηαὶ ἐεεναπεύμκημ. Καὶ πᾶξ 

ὁ ὄπθμξ ἐγήηεζ ἅπηεζεαζ αὐημῦ, ὅηζ δύκαιζξ παν’ αὐημῦ ἐλήνπεημ ηαὶ 

ἰᾶημ πάκηαξ. Καὶ αὐηόξ, ἐπάναξ ημὺξ ὀθεαθιμὺξ αὐημῦ εἰξ ημὺξ 

ιαεδηὰξ αὐημῦ, ἔθεβεκ· ιαηάνζμζ μἱ πηςπμί, ὅηζ ὑιεηένα ἐζηὶκ ἡ 

Βαζζθεία ημῦ Θεμῦ· ιαηάνζμζ μἱ πεζκῶκηεξ κῦκ, ὅηζ πμνηαζεήζεζεε· 

ιαηάνζμζ μἱ ηθαίμκηεξ κῦκ, ὅηζ βεθάζεηε· ιαηάνζμί ἐζηε, ὅηακ 

ιζζήζςζζκ ὑιᾶξ μἱ ἄκενςπμζ, ηαὶ ὅηακ ἀθμνίζςζζκ ὑιᾶξ, ηαὶ 

ὀκεζδίζςζζκ, ηαὶ ἐηαάθςζζκ ηὸ ὄκμια ὑιῶκ ὡξ πμκδνόκ, ἕκεηα ημῦ 

Υἱμῦ ημῦ ἀκενώπμο. Φαίνεηε ἐκ ἐηείκῃ ηῇ ἡιένᾳ ηαὶ ζηζνηήζαηε· 

ἰδμὺ βὰν ὁ ιζζεὸξ ὑιῶκ πμθὺξ ἐκ ηῷ μὐνακῷ. 

 

Γόμα. Ταῖξ ημῦ Γζδαζηάθμο... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο... 

 

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

με, ὁ Θεός... 

Μὴ ἐάζῃξ ιόκμκ ιε, ἀδζημοιέκςκ πνμζηάηα ἀλζμηαηάηνζημκ, 

ὄκηα ηαὶ πακάεθζμκ, ἁιανηήιαζζκ ὥνᾳ ηῆξ Κνίζεςξ, δμῦκ 

ἀπμθμβίακ, ιδδειίακ ἐλζζπύμκηα, μὐδὲ ζοκήβμνμκ, ηαῖξ ηαηδβμνίαζξ 

ηόη’ ἔπμκηα· πάνεζμ ἐκ δίηῃ, ηαὶ ικήζεδηζ Κνζημῦ ὑπὲν ἐιμῦ, 

Ἀεδκαβόνα εεόζμθε, ῥύζαζεαζ ημθάζεςξ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Θενάπεοζμκ ηὰξ κόζμοξ, πθδβὰξ δ’ αἱιμῤῥμμύζαξ, θίθηνῳ 

ααθζάιῳ ηῷ ζῷ, ἐπμύθςζμκ ηαπέςξ, ῥοόιεκμξ ηζκδύκςκ, ημὺξ 

ηζιῶκηαξ ηὴκ ικήιδκ ζμο, ηαὶ ζὴκ εἰηόκα ζμθέ, πζζηῶξ 

ἀζπαγμιέκμοξ. 

 

πενῶκ ἐπακαζηάζεζξ, ἀπζζημύκηςκ ηὰ ενάζδ, ηαὶ 

ηαημδόλςκ ἰζπύκ, ηαηάααθε ἐκκόιςξ, ζμθὲ Ἀεδκαβόνα, ἵκα 

παίνςιεκ ράθθμκηεξ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εὐθμβδηὸξ εἶ. 
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ᾨδὰξ Ἀεδκαβόνα, ζμὶ πνμζάβμιεκ πίζηεζ, ιεη’ εὐθααείαξ 

πμθθῆξ, Ἀθελακδνείαξ δόλα, γδημῦκηεξ ἐη ηζκδύκςκ, ἵκα ῥύζῃξ ημὺξ 

ᾄδμκηαξ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εὐθμβδηὸξ εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σηδκὴ ἡβζαζιέκδ, Πύθδ πάβπνοζε, ζηέπε ημὺξ ἀκοικμῦκηαξ 

ᾠδαῖξ, ηὴκ ἱενὰκ ιμνθήκ Σμο, ηαὶ Σὲ ὁιμθμβμῦκηαξ Θεμηόημκ 

δζάζςγε· Σὺ βὰν ἀζπόνςξ ζανηί, Θεὸκ ἔηεηεξ Λόβμκ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Γῆεεκ ἀκῆθεε, πνὸξ Παναδείζμο ζηδκώζεζξ, ημῦ πμεεῖκ Θεόκ, 

Πάηεν ζὸκ πκεῦια, ὦ Ἀεδκαβόνα· δζὸ ζὸκ πόεμκ δόξ ιμζ. 

 

θέμοξ εείμο, ηαὶ δςνεῶκ ἔιπθδζόκ ιμζ, ηαπεζκῶξ θνμκεῖκ 

Ἀεδκαβόνα, ἵκα ζμῦ βεναίνς, ιαηάνζε ημὺξ ἄεθμοξ. 

 

Ὦ Ἀεδκαίςκ, δόλα θαιπνὰ ζῶζμκ πάκηαξ, ραθιζηῶξ 

ἀπαύζηςξ ζὲ ὑικμῦκ ηαξ, ηαὶ δμλμθμβμῦκηαξ, Φνζζηὸκ εἰξ ημὺξ 

αἰῶκαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῦζαζ κμζμῦκηαξ, ηῶκ μὐνακῶκ Πθαηοηένα, βδβεκῶκ η’ Ἁβκὴ 

ἁβζςηένα, Μῆηεν ημῦ Ὑρίζημο, ηαὶ ζηέπε Σμὺξ μἰηέηαξ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Γεώνβδζμκ ηανδίαξ, πάκηςκ εεμθόνε, Ἀεδκαβόνα πνὸξ 

μἴηδια ηῶκ ἀνεηῶκ, θςηὶ ἐκεέῳ, ηζκδύκςκ δ’ ἡιᾶξ δζάζῳγε. 

 

Ἱηέηεοε Σςηῆνα, ὅπςξ ροπμηηόκςκ, ἁιανηζῶκ ἀπαθθάλῃ ἡιᾶξ 

παθεπῶκ, Ἀεδκαβόνα εεόζμθε, ζαῖξ δεήζεζζκ. 

 

νδὰξ ηῶκ ἀθθμπίζηςκ, πακέκδμλε Πάηεν, ἐπαπεζθμῦκηαξ 

θθάδα ἐηδίςλμκ κῦκ, ηαὶ εὐζεαῶκ ὑπενιαπεῖ, ηῶκ ἀκοικμύκηςκ 

ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ὑρίζημο ἡ ηαεέδνα, πέθεζξ ἐκ ηῷ πόθῳ· δζὸ δοζώπεζ Υἱόκ 

Σμο ζςεῆκαζ ἡιᾶξ, ημὺξ ἀθδεῶξ Θεμηόημκ ὁιμθμβμῦκηάξ Σε. 

 

Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ……. 

 

Γεῦηε ἀκοικήζςιεκ μἱ πζζημί, αθαζηὸκ Ἀεδκαίςκ, ηὸκ 

δζδάλακηα ηὸκ θαόκ, ηῆξ Ἀθελακδνείαξ Θεὸκ ἀθδεῆ ζέαεζκ, ζμθὸκ 

Ἀεδκαβόνακ, εεῖμκ δζδάζηαθμκ. 

 

Γίδμο κμζδιάηςκ ἀπαθθαβήκ, ημῖξ ζὲ εὐθδιμῦζζ, παίνμζξ 

Ἅβζε ημῦ Θεμῦ, ὦ Ἀεδκαβόνα, θζηαῖξ ζμο πνὸξ Σςηῆνα, αἷξ 

πνώιεκμζ ααθζάιῳ, ὕικμζξ ζὲ ιέθπμιεκ. 

 

Μάηνοκμκ ηὰξ εθίρεζξ ηαὶ πεζναζιμύξ, ζὲ παναηαθμῦιεκ, 

εεμῤῥῆιμκ Παηὴν ἡιῶκ, μἱ ἐκ ηαηαηνίζεζ, ὑπάνπμκηεξ δζηαίᾳ, ηαὶ 

δὸξ ἐκ ιεηακμίᾳ, δζάβεζκ πάκημηε. 

 

Ἔνπμο ἡιᾶξ νύζαζεαζ ημῦ ζαηᾶκ, ηαὶ ἐπαπεζθμύκηςκ, 

ἀθακῆζαζ θαὸκ Θεμῦ, Γέκμξ ηῶκ θθήκςκ, ηῶκ ζὲ ηζιώκηςκ ὕικμζξ, 

ζμθὲ Ἀεδκαβόνα, ὃ εὐδνβέηδζαξ. 

 

Ὡξ ὑπενιαπήζαξ Φνζζηζακῶκ, ἐκ Ἀθελακδνείᾳ, ηαὶ ἐῤῥύζς 

εακαηζηῆξ, ημύηςκ ηαηαδίηδξ, ζμθμῖξ ζμο Πάηεν θόβμζξ, ἡιᾶξ 

θύηνςζαζ ηάπεζ, ἐη πενζζηάζεςκ. 

 

Βθέρμκ μὐνακόεεκ κῦκ ἐθ’ ἡιᾶξ, ὦ Ἀεδκαβόνα, ζμῦ δεόιεεα 

ἐηηεκῶξ, δμῦθμζ ἐπηαζηόηεξ, Θεμῦ δζηαζμηνίημο, θζηαῖξ 

ἐπζγδημῦκηεξ, ζαῖξ πονὸξ ῥύζαζεαζ. 

 

Ἔθαζμκ δαζιόκςκ ζηίθδ ιαηνάκ, θοβάδεοζμκ ιάηαν, ηὰξ 

ὀνδὰξ ἐπακαζηαηῶκ, ηῶκ αἱνεηζγόκηςκ, ηαηάααθε ιακίακ, ηαὶ ενάζδ 

πμθειίςκ, ἀπμζημνάηζζμκ. 

 

Ῥῦζαζ ζαῖξ πνεζαείαζξ Φνζζηῷ ἡιᾶξ, ὦ Ἀεδκαβόνα, δεζκῶκ 

αθάαδξ ζεζζιμῦ πονόξ, κόζςκ ἀκζάηςκ, ἀκάβηδξ ἀδδνίημο, ηαὶ δὸξ 

Θεῷ δμλάγεζκ, ζὲ ιεβαθύκμκηαξ. 
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Πνόζεεξ ἡιῖκ πίζηζκ Θεὸκ αἰκεῖκ, ἐθθάηςζμκ πάεδ, ηαὶ ημῦ 

Πκεύιαημξ δαρζθῆ, δὸξ πμθθαπθαζίςξ, πάνζκ ἔπεζκ εεόθνμκ, ηῇ 

δζαζνέζεζ κέιςκ, εεῖα πανίζιαηα. 

 

Ὅθδκ ηὴκ ηανδίακ πνὸξ ηὸκ Θεόκ, ἐκ ηῇ πνμζεοπῇ ιμο, ηαε’ 

ἑηάζηδκ ἀκαπκμήκ, δὸξ ἔπεζκ ὦ Πάηεν, ὥζπεν θαιπάδμξ θθόβα, ηαὶ 

κμῦκ ἀιεηεώνζζημκ, ηαὶ θζθόπμκμκ. 

 

Σῶζμκ ζαῖξ πνεζαείαζξ πνὸξ Ἰδζμῦκ, ροπὰξ ἀκοικμύκηςκ, ζὲ 

ἀζιέκςξ ιάηαν ζμθέ, πάνζκ ζὴκ πανάζπμο, ῥῶζζκ δαρζθεζηάηδκ, 

ἁιανηδιάηςκ θύζζκ, ἄιθς ὑβείακ ηε. 

 

Σηέπε ημὺξ ηζιῶκηάξ ζε εὐθααῶξ, εεῖμκ δ’ ὄκμιά ζμο, 

ηεηθδιέκμοξ ηήνεζ ἀεί, πεζναζιῶκ ἀηνώημοξ, Ἀεδκαβμνα Πάηεν, 

ηαὶ ῥῦζαζ ἡιᾶξ πάκηαξ, πονὸξ ημθάζεςξ. 

 

Ἔκδοια πζηῶκμξ θένςκ θεοηόκ, ηὸ ἁβκὸκ ἐδήθςξ, ζῆξ 

ηανδίαξ ὃ δὸξ ηἀιῖκ, κῦκ Ἀεδκαβόνα, αθαζηὲ ηῶκ Ἀεδκαίςκ, 

Ἀθελακδνείαξ ηθέμξ, πζζηῶκ δζάζςζια. 

 

Φαίνμζξ Πάηεν ὅζζε ηαὶ ζεπηέ, ἀεθδηὰ Κονίμο, ηαὶ πζζηὲ 

ιμθμβδηά, Γίηαζε εεόθνμκ, ζμθὲ Ἀεδκαβόνα, Φνζζηζακῶκ 

πνμζηάηα, ηαὶ πνέζαο ἔκεενιε. 

 

Ὅζζμξ ἐδείπεδξ ηῇ αζμηῇ, Μάνηοξ πνμαζνέζεζ, ἰζαπόζημθμξ 

ημῦ Φνζζημῦ, ὦ Ἀεδκαβόνα, ηῆνολ ζμθὲ ηαὶ ῥῆημν, ἀπμθμβίαξ 

αάενμκ, ὁιμθμβίᾳ ζῇ. 

 

Πίζηζκ ημῦ Σςηῆνμξ πμθθμῖξ θαμῖξ, ἐηήνολαξ ιάηαν, ηαὶ 

ἀκάζηαζζκ ἐη κεηνῶκ, Τμύημο ἑνιδκεύζαξ, αὐημῖξ ἀθδεεζηάηςξ, 

ηαηέθζπεξ ηὸκ αίμκ, ἐκ ὁζζόηδηζζ. 

 

Ὅηε ἧζεα ιάηαν ἐκ ηῇ γςῇ, πέκδηαξ ζηδνίγςκ, ηαὶ δζηαίμο 

ὑπενιαπῶκ, ηῇ ἀπμθμβίᾳ, Φνζζηζακμὺξ ἐῤῥύζς, ἐηθύηνςζαζ δὲ 

πάκηαξ, κῦκ ἱηεζίαζξ ζμο. 
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Πνόζδελαζ δεήζεζξ ηὰξ πεκζπνάξ, ἡιῶκ ζμὶ εεόθνμκ, ηαὶ 

ἀκηίδμξ ηαῖξ ζαῖξ θζηαῖξ, πνὸξ ηὸκ Δὐενβέηδκ, ἀπέθαζζκ δαζιόκςκ, 

ἴαζζκ κμζδιάηςκ, εθίρεςκ ιάηνοκζζκ. 

 

Οὐ πακηὸξ εἰξ Κόνζκεμκ ἔθδ πθεῖκ, ὁ ζμθὸξ ἐκ πνόκῳ, 

πανεθεόκηζ πνὸ ημῦ Φνζζημῦ, ἀθθ’ ὁ ηάθαξ πθέςκ, Αἰβαίῳ ηαὶ 

ζπμθάγςκ, ηῇ πνμζεοπῇ ηόκδ’ ὕικμκ, ιάηαν πνμζάβς ζμζ. 

 

Οὐ ζεέκς Ἀεήκαζξ ὑικεῖκ ζε κῦκ· δζὸ δζαπθέςκ, πνμζεββίγς 

πόθζκ θαιπνάκ, ηῆξ Ἀθελακδνείαξ, ἧξ ῥήηςν εεδβόνμξ, ζμθὲ 

Ἀεδκαβόνα, ἔθαιραξ θόβμζξ ζμο. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηόθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

 

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

θέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

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

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ.  

Γόμα.Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί Σμὶ βὰν πεπμίεαιεκ. Μή 

ὀνβζζεῆξ ἡιῖκ ζθόδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἡιῶκ. Ἀθθ’ 

ἐπίαθερμκ ηαὶ κῦκ ὡξ εὔζπθαπκμξ ηαὶ θύηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηῶκ 

ἐπενῶκ ἡιῶκ. Σὺ βὰν εἶ Θεόξ ἡιῶκ ηαὶ ἡιεῖξ θαόξ Σμο, πάκηεξ ἔνβα 

πεζνῶκ Σμο ηαὶ ηὸ ὄκμιά Σμο ἐπζηεηθήιεεα.  

Καί λῦλ.Τῆξ εὐζπθαβπκίαξ ηὴκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, 

εὐθμβδιέκδ Θεμηόηε, ἐθπίγμκηεξ εἰξ Σέ ιή ἀζημπήζμιεκ, 

ῥοζεείδιεκ δζά Σμῦ ηῶκ πενζζηάζεςκ, Σὺ βὰν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ 

ηῶκ Φνζζηζακῶκ. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 
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Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πέθεζξ, ηαηαηνίηςκ ἡ ἐθπίξ, ηῶκ Φνζζηζακῶκ ἀκηζθήπηςν, 

Ἀεδκαβόνα ζμθέ, εὐζεαῶκ δζδάζηαθμξ, ηαὶ Ἀεδκαίςκ ηνδπίξ, 

ηαηαπθήηηςκ ζμῖξ ῥήιαζζ, ημὺξ πίζηεζ δναιόκηαξ, ηαὶ ἐπζζηαζίακ 

ζμο, ἐπζγδημύκηςκ εενιῶξ· ὅεεκ δίδμο πᾶζζ ηὰ ηνείηης, ζώγςκ ἐη 

θεμνᾶξ κμζδιάηςκ, ημὺξ ηὴκ εείακ ικήιδκ ζμο βεναίνμκηαξ. 

 

Γέλαζ, εεμῤῥῆιμκ εὐιεκῶξ, ὕικμκ ἱενὸκ ᾆζια εεῖμκ, πνὸξ ζὲ 

κῦκ πενζπανῶξ, ῥόδα ιῦνα δάηνοα, ἐκ ιεηακμίᾳ εενιῇ, ηαηακύλεζ 

ηαὶ πόεῳ ηε, πζζηῶξ ζὴκ εἰηόκα, ηαηαζπαγμιέκςκ ζμο, ηαὶ 

ἐηαμώκηςκ ροπῇ· Πάηεν ζηέπε πάκηα ἀπαύζηςξ, ῥῦζαζ ἐη ηζκδύκςκ 

ηαὶ κόζςκ, ζώγςκ ηαὶ θνμονῶκ ἡιᾶξ ἐη εθίρεςκ. 

 

Σὺ εἶ ὁ πνμζηάηδξ ηῶκ πζζηῶκ, Ἀεδκαίςκ πόθζκ θοθάηηςκ, 

παζπόκηςκ ὁ αμδεόξ, δνόζμξ ηαὶ ἀκάρολζξ, πανὰ ηαὶ θῶξ ηῶκ 

ηοθθῶκ, ἀζεεκμύκηςκ ἀκάῤῥςζζξ, ηνμθὴ πεκμιέκςκ, ζηέπδ 

παναιύεζμκ, πδνῶκ ηαὶ ηῶκ ὀνθακῶκ, εεῖμξ ὁδδβὸξ πθακςιέκςκ, 

ηεῖπμξ ηαὶ ὀπύνςια, Πάηεν, ηαὶ ἀδζημοιέκςκ ῥύζηδξ πάκημηε. 

 

Γέζπμζκα πνόζδελαζ, ηὰξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ Σμο, ηαὶ 

θύηνςζαζ ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

 

 

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

θύθαλόκ ιε ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο. 

 

  

 

 Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο.
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