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1 ΑΤΓΟΤΣΟΤ  ΠΑΡΑΚΛΗΗ  ΑΓΘΑ 

ΟΘΟΜΑΡΣΤΡΟ ΕΛΕΗ ΣΗ ΕΚ ΚΤΘΗΡΩΝ 
 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 

 

142 Φαθιόξ«Κύνζε εζζάημοζμκ ηδξ πνμζεοπήξ ιμο…».  

 

«Θεόξ Κύνζμξ» ιεηά ηςκ ζηίπςκ αοημύ. 

 

Ήρνο δ’. Ο πςσζείο. 

Σδκ ημο ςηήνμξ Καθθζπάνεεκμκ Νύιθδκ, ηδκ πανεεκίαξ 

απαζηνάπημοζακ αίβθδ, Αεθδηνζώκ ημ ηαύπδια εκ ύικμζξ μζ πζζημί, 

άπακηεξ ηζιήζςιεκ, εηαμώκηεξ εενιώξ αοηή, παίνμζξ πανιμκή 

διώκ, ηαζ ηδξ κήζμο Κοεήνςκ, δ εενιμηάηδ πνέζαοξ πνμξ Θεόκ, 

Μάνηοξ Οζία, Δθέζα αμίδζιε.  

 

Γόλα. Όιμζμκ. 

Σδκ παηνζηήκ αδεθολαιέκδ ενδζηείακ, ης ζςηδνίς πνμζςνιίζεδξ 

θζιέκζ, ηδξ Υνζζηςκύιμο πίζηεςξ Δθέζα ζεική, Θεμηόημκ έπμοζα, 

ηαζ Μδηένα αβκήκ Υνζζημύ, εείακ ανςβόκ αεί, ιεε’ ήξ κοκ εκ 

ορίζημζξ, ηαηαηνοθώζα ιέικδζμ διώκ, ηςκ εοθδιμύκηςκ ζε Κόνδ 

εη πίζηεςξ. 

Καζ κοκ. Οο ζζςπήζμιε πμηε Θεμηόηε… 

 

Ο Ν’ ςαικόο ηαζ ιεηά ηδκ ζοιπθήνςζζκ αοημύ. 

 

Ο Καλώλ. 

Πμίδια μθμηθέμοξ Γ. Καθμύηζδ. 

 

Ήρνο πι. δ’ 

Ωδή α’. Αξκαηειάηελ Φαξαώ. 

Καηαημθιώκηζ ζε ηδκ όκηςξ έκδμλμκ, ακεοθδιείκ ςξ ςδαίξ, 

εηδοζςπώ πάνζκ, εκ ακμίλεζ ζηόιαημξ, ηδκ ημο αβίμο Πκεύιαημξ, 

ζαζξ εοπαίξ ιμζ δμεήκαζ. Δθέζα Μάνηοξ αμίδζιε, όπςξ επαλίςξ 

οικήζς ζε. 
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Τικμθμβεί ζε εεανέζημζξ άζιαζζκ, μ Κοεδνίςκ θαόξ, πακεοθααώξ 

ιέθπςκ, ηδκ πμθθήκ ζμο εύκμζακ, ηαζ ηναηαζάκ ακηίθδρζκ, ηαζ αμά 

ζμζ πανεέκε, Δθέζα Μάνηοξ πακέκδμλε, ζμο ιμο εζ πανά ηαζ 

ηναηαίςια. 

 

Θαοιαημονβμύζα παναδόλςξ ήβεζναξ, εκ ηδ δοκάιεζ Υνζζημύ, 

θεμνμπμζόκ δήβια, ζμαόθμο όθεςξ, ημκ οπμζηάκηα δμύθμκ ζμο, ηαζ 

πανέζηδζαξ γώκηα, Δθέζα Μάνηοξ πακεαύιαζηε, όεεκ εοπανίζηςξ 

οικμύιέκ ζε. 

 

Θενηνθίνλ 

Η ηςκ πανίηςκ ζο πδβή Πακύικδηε, ηαζ Κοεδνίςκ πζζηώκ, δ 

πανιμκή πέθεζξ, ηαζ εενιή ακηίθδρζξ, ηαζ ηείπμξ απνμζιάπδημκ, δκ 

Δζηόκα βαν ημύημζξ, δςνδζαιέκδ ηδκ πάκζεπημκ, Νήζμκ Κοεδνίςκ 

εδόλαζαξ. 

 

Ωδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Ρςκκοιέκδ δοκάιεζ, ηδ ημο ηαονμύ πάκζεικε, ηδκ ημο ζμο παηνόξ 

αεεΐακ, Μάνηοξ ηαηήζποκαξ, ηαζ κζηδθόνμξ ζεική, ακαδεζπεείζα 

Δθέζα, μονακώκ απείθδθαξ, εεία ααζίθεζα. 

 

Ιζπονάκ ζε πνμζηάηζκ, ηαζ ζαηνόκ άιζζεμκ, μζ εκ ημζξ ηζκδύκμζξ 

ηεθμύκηεξ, κόζμζξ ηε έβκςιεκ, Πανεεκμιάνηοξ Υνζζημύ, όεεκ ης 

εείς Ναώ ζμο, πνμζθμζηώκηεξ άζιαζζ, πάκηεξ οικμύιέκ ζε. 

 

Χξ ακέζπενμκ ζέθαξ, ςξ θςηαοβήξ ήθζμξ, ηδ ηςκ Κοεδνίςκ κδζίδζ, 

όκηςξ ακέηεζθαξ, δκ ηαηαοβάγεζξ αεί, ιανιανοβαίξ αηδνάημζξ, ηαζ 

εαοιάηςκ θάιρεζζ, Μάνηοξ αμίδζιε. 

 

Θενηνθίνλ 

Νμζδιάηςκ πακημίςκ, ζε ζαηνόκ Γέζπμζκα, μζ ης ζς Ναώ 

πνμζζόκηεξ, πίζηεζ εονίζημοζζ, ηαζ ηδκ Δζηόκα ηδκ ζδκ, 

ηαηαζπαγόιεκμζ πόες, εκ ιονζίκαζξ Άπνακηε, εείςξ εηθάιραζακ. 

 

ε ηαύπδια, ηαζ ηζιαθθέζηαημκ δώνμκ ημζξ Κοεδνίμζξ, μ ακάζζςκ 

εκ Οονακμίξ Δθέζα δεδώνδηαζ, εθπίδα αζάθεοημκ ηαζ πνμζηάηζκ. 

 

Καοπώιεκμζ, ηδ πακζζπύνς Δθέζα ζδ πνμζηαζία, δοζπενεζώκ ηαζ 

δεζκώκ ηε ημο αίμο θοηνμύιεεα, εκεένιμζξ ζμο πνμξ ημκ Κηίζηδκ 

πνεζαείαζξ.               
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Κάζηζκα. 

Ήρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Δθέμοξ πδβή, ηδ κήζς ζμο δεδώνδζαζ, Δθέζα Θεμύ, εθέμοξ δ 

επώκοιμξ, εθεμύζα πάκημηε ζθανώξ ημοξ εζξ ζε ηαηαθεύβμκηαξ, ηαζξ 

ζαζξ πνεζαείαζξ Μάνηοξ πνμξ Θεόκ, διώκ απάκηςκ, αεί ζο 

ικδιόκεοε.  

 

Ωδή δ’. π κνπ ηζρύο Κύξηε. 

Μέθπεζ θαζδνώξ, Μάνηοξ ηα ζα ηαημνεώιαηα, εοθδιμύζα, κήζμξ 

Κοεδνίςκ ζε, ηαζ βαν εκ ηαύηδ εκήεθδζαξ, αβςκζζαιέκδ ηαηά 

δαζιόκςκ πμθύαεθε, Δθέζα ηςκ Μανηύνςκ, ηαζ Οζίςκ αηνόηδξ, ηαζ 

ηςκ Κοεήνςκ ημ εείμκ ςνάσζια. 

 

Έζπεξ Υνζζηόκ, Μάνηοξ εκ ζμζ Καθθζπάνεεκε, εκμζημύκηα, όεεκ ηαζ 

ακέηναγεξ, ιεηά ημο Παύθμο μοηέηζ γς, άθθ’ μ ααζζθεύςκ ηςκ όθςκ 

ςξ πακημδύκαιμξ, δζόπεν κοκ πμνεύεζξ, ηςκ εζόπηνςκ θοεέκηςκ, εζξ 

ηα άκς Δθέζα ααζίθεζα. 

 

Λύεζξ ιδηνόξ, Αβία θύπδκ ζηεζνόηδημξ, βεκκδεείζα, έθεμξ βαν 

Ύρζζημξ, επζνααεύςκ ηδκ πνμζεοπήκ, ηδξ ζε ηοδζάζδξ, θενώκοιμκ 

ηζιαθθέζηαημκ, δεδώνδηαζ Δθέζα, πνμζδιαίκςκ ηδκ δόλακ, ηδξ 

εκδόλμο ζμο Μάνηοξ αεθήζεςξ.  

 

Θενηνθίνλ 

Πθμύημκ Αβκή, ηέηηδηαζ όκηςξ αδάπακμκ, Κοεδνίςκ κήζμξ ηαζ 

δζάζςζια, ηδκ ζδκ Δζηόκα ηδκ ζενάκ, ήκ εκ Μονηζδίμζξ Θεόκοιθε 

απεηάθοραξ, ηζκδύκςκ θοηνμοιέκδ, δοζπενώκ ηε ηαζ κόζςκ, ηαζ ηδκ 

πάνζκ ζμο ηαύηδ πανέπμοζα. 

 

Ωδή ε’. 

Ίλα ηη κε απώζσ. 

Χξ θνμκίιδ Πανεέκμξ, εθεδιμζύκαζξ ζμο ημκ πθμύημκ ηέεδηαξ, εκ 

πενζί πεκήηςκ, ηαζ ηαξ πνείαξ αοηώκ εεενάπεοζαξ, μ Νοιθίμξ όεεκ, 

μ επμονάκζμξ Δθέζα, εζξ κοιθώκα ζε εείμκ εζζώηζζε. 

 

ςζηζηάξ οπμεήηαξ, δ αβζςηάηδ ζμο Δθέζα δέδςηεκ, εηδδιμύζα 

ιήηδν, εη ηςκ ηήδε γςήκ πνμξ ηδκ άθδηημκ, αξ εενιή ηανδία, 

εκζηενκζζεείζα κοκ αβάθθδ, ιεη’ αοηήξ εζξ ηα άκς ααζίθεζα. 
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Δκ ης όνεζ μζία, ηδκ ημο ζμο βεκκήημνμξ ιακίακ θεύβμοζα, δλζώεδξ 

λέκδξ, πνμζηαζίαξ Δθέζα αμίδζιε˙ μ ζπζζεείξ βαν ανάπμξ, 

πενζθααώκ ζε παναδόλςξ, ααθααή εαοιαζηώξ δζεθύθαλε. 

 

Θενηνθίνλ 

Δκ ιονζίκαζξ Πανεέκε, Κεπανζηςιέκδ ηδκ ζεπηήκ Δζηόκα ζμο, 

αβαεώ πμζιέκζ, εαοιαζηώξ οπέν κμοκ εθακένςζαξ, ηαζ Κοεήνςκ 

κήζμκ, ηαεαβζάζαζα εκ ηαύηδ, Πμθζμύπμξ αοηήξ ακαδέδεζλαζ. 

 

Ωδή ζη’. 

Σελ δέεζηλ εθρεώ πξνο Κύξηνλ. 

Τπέηαλαξ, ηδξ ζανηόξ ημ θνόκδια, ης κμΐ ζμο Αεθδθόνε Δθέζα, 

ηαζ πνμξ γςήκ, ηδκ ιμκήνδ ιεηέζηδξ, ηαηαθνμκήζαζα ηόζιμο 

ηενπκόηδηαξ, ηαζ εύνεξ κοκ εκ Οονακμίξ, ηδκ ηνοθήκ εκ Υνζζηώ ηδκ 

αζώκζμκ. 

 

Υανίηςκ ζε, ηδξ ροπήξ ηαζ ζώιαημξ, οπενπθήνδ εεαζάιεκμξ 

Μάνηοξ, μ ζμξ παηήν, δαμοθήεδ κοιθίς, ζε ζοκανιόζαζ εκδηώ 

άθθ’ μ έκεεμξ, Δθέζα ζμο πνμξ ημκ Υνζηόκ, ημκ κοιθίμκ ζμο ένςξ 

ηαηίζποζε.  

 

Ο ανάπμξ κοκ, ζμο ζηθδνμύ βεκκήημνμξ, ιαθαηώηενμξ Δ θέζα 

εδείπεδ, ηαηαθοβήκ, παναζπώκ ζμζ ημοξ ηόθπμοξ, ηαζ θζθμζηόνβςξ 

δζώηημο νοζάιεκμξ, ηαοπάηαζ δε αβζαζεείξ, ηδ νμή ημο ηζιίμο ζμο 

αίιαημξ. 

 

Θενηνθίνλ 

ηεθάκςια, ηδκ Δζηόκα Γέζπμζκα, εδζαονόκ ηε Κοεδνίςκ δ κήζμξ, 

πμθοηεθή, ηεηηδιέκδ ηαοπάηαζ, ηαζ ακοικεί ζμο ηδκ άιεηνμκ 

εύκμζακ, ηζκδύκςκ ηε ηαζ ζοιθμνώκ, θοηνμοιέκδ ηαζξ εείαζξ 

πνεζαείαζξ ζμο. 

 

ηενέςια, ηδξ Δηηθδζίαξ θαιπνύκεζξ Οζζμιάνηοξ, ηαηαοβάγμοζα 

ροπάξ ηςκ πίζηεζ ηζιώκηςκ ζε, Δθέζα ημ ηείπμξ ηςκ Κοεδνίςκ. 

 

Κθέσζια, ηςκ Ονεμδόλςκ Δθέζα Πανεεκμιάνηοξ, ζαζξ αβίαζξ 

πνμζεοπαίξ, αζηήζεζξ εηπθήνςζμκ, ηςκ πίζηεζ ηαηαθεοβόκηςκ ζδ 

ζηέπδ. 

 

Άπνακηε… 
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Κνληάθηνλ. Ήρνο δ’. 

Πξνζηαζία ησλ Υξηζηηαλώλ αθαηαίζρπληε. 

Σδκ πνμζηάηζκ ζε ηςκ Κοεδνίςκ εκ άζιαζζ, ηςκ εκ κήζς ηαζ ηςκ εκ 

ηδ λέκδ βεναίνμιεκ, αζημύιεκμζ δζδκεηώξ πνεζαεύεζκ ης Θεώ, ημο 

δςνήζαζεαζ ημκ ζθαζιόκ, ηαζ ηα εθέδ ημο Υνζζημύ, εκ εζνήκδ ημζξ 

ιέθπμοζζ, Υαίνμζξ ηςκ Κοεδνίςκ, ηαζ πάκηςκ ηςκ Ονεμδόλςκ, δ 

αηαηαίζποκημξ εθπίξ, Αεθδνόθε Μεβαθώκοιε. 

 

Πξνθείκελνλ. Ήρνο β’. 

Τπμιέκςκ οπέιεζκα ημκ Κύνζμκ ηαζ πνμζέζπε ιμζ, ηαζ εζζήημοζε 

ηδξ δεήζεώξ ιμο. 

ηίπμξ. Καζ έζηδζεκ επί πέηνακ ημοξ πόδαξ ιμο, ηαζ ηαηδύεοκε ηα 

δζααήιαηά ιμο. 

 

Επαγγέιηνλ. Εθ ηνπ θαηά Μαηζαίνλ. 

(Σσλ 10 Παξζέλσλ). 

Ζήηεη ησ αββάησ ηεο 17εο Εβδ. Μαηζαίνπ.  

 

Σόηε ὁιμζςεήζεηαζ ἡ ααζζθεία ηῶκ μὐνακῶκ δέηα πανεέκμζξ, αἵηζκεξ 

θααμῦζαζ ηὰξ θαιπάδαξ αὐηῶκ ἐλῆθεμκ εἰξ ἀπάκηδζζκ ημῦ κοιθίμο. 

2 πέκηε δὲ ἦζακ ἐλ αὐηῶκ θνόκζιμζ ηαὶ αἱ πέκηε ιςναί. 3 αἵηζκεξ 

ιςναὶ θααμῦζαζ ηὰξ θαιπάδαξ ἑαοηῶκ μὐη ἔθααμκ ιεε᾿ ἑαοηῶκ 

ἔθαζμκ· 4 αἱ δὲ θνόκζιμζ ἔθααμκ ἔθαζμκ ἐκ ημῖξ ἀββείμζξ αὐηῶκ ιεηὰ 

ηῶκ θαιπάδςκ αὐηῶκ. 5 πνμκίγμκημξ δὲ ημῦ κοιθίμο ἐκύζηαλακ 

πᾶζαζ ηαὶ ἐηάεεοδμκ. 6 ιέζδξ δὲ κοηηὸξ ηναοβὴ βέβμκεκ· ἰδμὺ ὁ 

κοιθίμξ ἔνπεηαζ, ἐλένπεζεε εἰξ ἀπάκηδζζκ αὐημῦ. 7 ηόηε ἠβένεδζακ 

πᾶζαζ αἱ πανεέκμζ ἐηεῖκαζ ηαὶ ἐηόζιδζακ ηὰξ θαιπάδαξ αὐηῶκ. 8 αἱ 

δὲ ιςναὶ ηαῖξ θνμκίιμζξ εἶπμκ· δόηε ἡιῖκ ἐη ημῦ ἐθαίμο ὑιῶκ, ὅηζ αἱ 

θαιπάδεξ ἡιῶκ ζαέκκοκηαζ. 9 ἀπεηνίεδζακ δὲ αἱ θνόκζιμζ 

θέβμοζαζ· ιήπμηε μὐη ἀνηέζεζ ἡιῖκ ηαὶ ὑιῖκ· πμνεύεζεε δὲ ιᾶθθμκ 

πνὸξ ημὺξ πςθμῦκηαξ ηαὶ ἀβμνάζαηε ἑαοηαῖξ. 10 ἀπενπμιέκςκ δὲ 

αὐηῶκ ἀβμνάζαζ ἦθεεκ ὁ κοιθίμξ ηαὶ αἱ ἕημζιμζ εἰζῆθεμκ ιεη᾿ 

αὐημῦ εἰξ ημὺξ βάιμοξ, ηαὶ ἐηθείζεδ ἡ εύνα. 11 ὕζηενμκ δὲ ἔνπμκηαζ 

ηαὶ αἱ θμζπαὶ πανεέκμζ θέβμοζαζ· ηύνζε ηύνζε, ἄκμζλμκ ἡιῖκ. 12 ὁ δὲ 

ἀπμηνζεεὶξ εἶπεκ· ἀιὴκ θέβς ὑιῖκ, μὐη μἶδα ὑιᾶξ. 13 βνδβμνεῖηε 

μὖκ, ὅηζ μὐη μἴδαηε ηὴκ ἡιένακ μὐδὲ ηὴκ ὥνακ ἐκ ᾗ ὁ οἱὸξ ημῦ 

ἀκενώπμο ἔνπεηαζ.  

 

Δόμα. Σαζξ ηδξ Αεθδθόνμο, πνεζαείαζξ Δθεήιμκ, ελάθεζρμκ ηα 

πθήεδη, ηςκ ειώκ εβηθδιάηςκ. 
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Καη λπλ. Σαζξ ηδξ Θεμηόημο, πνεζαείαζξ Δθεήιμκ, ελάθεζρμκ ηα 

πθήεδ, ηςκ ειώκ εβηθδιάηςκ. 

 

Είηα: Ειέεζόλ κε ν Θεόο θαηά ην κέγα έιεόο ζνπ, θαη θαηά ην 

πιήζνο ησλ νηθηηξκώλ ζνπ, εμάιεηςνλ ην αλόκεκά κνπ.  

 

Ήρνο πι. β’. ιελ απνζέκελνη. 

Υάνζκ ηςκ ζάζεςκ, πανά Θεμύ δελαιέκδ, εθαπθμίξ ημζξ ηάικμοζζ, 

ηαζ καώ πνμζηνέπμοζζ, ης αβίς ζμο, δαρζθώξ πάκζεικε, ηςκ 

εαοιάηςκ νείενα, ζο βαν όκηςξ ακαδέδεζλαζ, πδβή πανίηςκ ηε, ηαζ 

ηςκ ζαιάηςκ αηέκςημξ, δζόπεν ηαηά πνέμξ ζε, ακοικμθμβμύκηεξ 

ηναοβάγμιεκ. Υαίνμζξ ηςκ Κοεήνςκ, ςνάσζια ηαζ ηαύπδια 

ηενπκόκ, Πανεεκμιάνηοξ πμθύαεθε, Δθέζα πακεαύιαζηε. 

 

Ωδή δ’. Παίδεο Εβξαίσλ ελ θακίλσ. 

Κάθθεζ αζηνάπημοζα πανίηςκ, ςξ θζθένδιμξ ηνοβώκ ςναζμηάηδ, επί 

όνμοξ ζεική, ιμκάζαζ δνεηίζς, εοθμβδηόξ εζ ηνάγμοζα, μ Θεόξ εζξ 

ημοξ αζώκαξ. 

 

Λύζμκ Δθέζα κμζδιάηςκ, ηα ζοιπηώιαηα οβείακ δςνμοιέκδ, ης 

πζζηώ ζμο θαώ, ηαζ ημύημκ μιμθνόκςξ, Οζζμιάνηοξ πνόζδελαζ, ζε 

οικμύκηα εζξ αζώκαξ.  

 

Έπζδε Μάνηοξ ελ αβίμο, ηαζ εθέδζμκ διάξ ημοξ ης Ναώ ζμο, 

πνμζζόκηαξ πζζηώξ, ηαζ ιέθπμκηαξ ζοιθώκςξ, εοθμβδηόξ εζ Κύνζε, 

μ Θεόξ εζξ ημοξ αζώκαξ.  

 

Θενηνθίνλ 

Ίεοκμκ Κόνδ πνμξ ηαξ ηνίαμοξ, ημο Τζμύ ζμο θαόκ ηςκ Κοεδνίςκ, 

ώ Δζηόκα ηδκ ζδκ, αννήηςξ εδςνήζς, εοθμβδιέκδ ηνάγμκηζ, ζο 

οπάνπεζξ εζξ αζώκαξ. 

 

Ωδή ε’. Σνλ ελ όξεη αγίσ δνμαζζέληα. 

Νεηνςεέκηαξ ζώ ηδξ αιανηίαξ, γςμπμίδζμκ ζο, δ ημκ κεκεηνςιέκμκ, 

ης ζμαόθς δήβιαηζ ημο όθεςξ, γώκηα ζηδζαιέκδ, ίκα ζε οικώιεκ, 

Δθέζα εζξ αζώκαξ. 
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Ο αθάζηςν ημηεύξ απμηειώκ ζμο, ηδκ ζεπηήκ ηεθαθήκ πνμξ ηδκ 

επμονακίακ, ηαζ αζςκίακ δόλακ ζε πνμέπειπε, όεεκ ζε οικμύιεκ, 

ηαζ οπενορμύιεκ, Δθέζα εζξ αζώκαξ. 

 

Νμεναί ζε δοκάιεζξ ακοικμύζζ, ημκ Τζόκ ζοκ Παηνί, ιεηά ημο 

Παναηθήημο, ηδκ εκ Σνζάδζ άηιδημκ Θεόηδηα, πείθεζζκ αΰθμζξ, ηαζ 

οπενορμύιεκ, εζξ πάκηαξ ημοξ αζώκαξ.  

 

Θενηνθίνλ 

Δκ ιονζίκαζξ αννήηςξ ηδκ Δζηόκα, μ πμζιήκ ακεονώκ, ηδξ 

Κεπανζηςιέκδξ, ημζξ Κοεδνίςκ δήιμζξ εοαββέθζα, ήκεβηε δμλάγςκ, 

ακοικμθμβώκ ηε, Αοηήκ εζξ ημοξ αζώκαξ. 

 

Ωδή ζ’. Εμέζηε επί ηνύησ ν Οπξαλόο. 

Λαιπνύκεζξ ηςκ πανίηςκ ζμο ηαζξ αοβαίξ, ηαζ εαοιάηςκ ηδ αίβθδ 

ηδκ κήζμκ ζμο οπενθοώξ, κόζμοξ απεθαύκμοζα ροπζηάξ, ζςιαηζηάξ 

πέκζεικε, κοκ πνμζενπμιέκςκ ης ζς Ναώ, Δθέζα ηςκ Μανηύνςκ, 

μζίςκ ηε αηνόηδξ, δζμ ζε πάκηεξ ιεβαθύκμιεκ. 

 

Δκ ύρεζ ηςκ εκεέςκ ζμο ανεηώκ, ημοξ ηζιώκηάξ ζε πόες ακύρςζμκ 

ηαζξ ζαζξ θζηαίξ, έκδμλε Δθέζα ηαζ οικδηή, ης ηαπεζκώ ζμο 

δώνδζαζ, ηδκ δζαζςκίγμοζακ εκ Υνζζηώ, ηνοθήκ εκ Παναδείζς, 

πμεώκ βαν μο ηαιπάγςκ, ζμζ ημ εβηώιζμκ ελύθακε.  

 

ηζνηώζζ ηςκ αβίςκ εκ Οονακμίξ, αζ ροπαί ζοιπμθίηδκ ζε έπμοζαζ 

ηαζ ζοκ αοηαίξ, κήζμξ Κοεδνίςκ δ εοζεαήξ, ςξ εδζαονόκ 

ηαηέπμοζα, ημκ πενζηαθθέζηαηόκ ζμο Ναόκ, πνμζηάηζκ ζε ηδνύηηεζ, 

ηαζ έθμνμκ ηθεζκήκ ζε, μθμηανδίςξ ιεβαθύκμοζα.  

 

Θενηνθίνλ 

Αζπόνςξ ηδξ ηεημύζδξ ζε ηαζξ θζηαίξ, ηαζ Δθέζδξ ηδξ ζδξ 

Καθθζιάνηονμξ ηαζ ημο ηθεζκμύ, εείμο Θεμδώνμο άκαλ Υνζζηέ, ημζξ 

Κοεδνίμζξ δώνδζαζ, ημζξ ηε εκ ηδ Νήζς ηαζ αθθαπμύ, οβείακ 

εοθνμζύκδκ, ζοβπώνδζζκ πηαζζιάηςκ, ίκα ζε πάκηεξ ιεβαθύκςζζ. 

 

Αλζμκ εζηίκ..... 

 

ε ηδκ θεοημθόνμκ πενζζηενάκ, ηδκ δβθασζιέκδκ, ηδκ πανίηςκ ηαζ 

ανεηώκ, ηαζ ημο ιανηονίμο, ζημθή Μάνηοξ Δθέζα, εη πόεμο 

ακοικμύκηεξ, ζε ιεβαθύκμιεκ. 
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Οζζμιανηύνςκ ηδκ ηαθθμκήκ, ηαζ ηςκ Κοεδνίςκ, ηδκ πνμζηάηζκ ηαζ 

αμδεόκ, ηδκ πανζζηαιέκδκ, Υνζζημύ Θνόκς εκ δόλδ, Δθέζακ ηδκ 

αβίακ, ύικμζξ ηζιήζςιεκ. 

 

Φςηαβςβμοιέκδ οπενθοώξ, ηαζξ ημο Παναηθήημο, οπενθώημζξ 

ιανιανοβαίξ, ηδκ εκ ηαζξ ενήιμζξ, γςήκ είθμο Δθέζα, πνμηνίκμοζα 

ηςκ ηήδε, όθαμκ μονάκζμκ. 

 

Ο πενζηαθθέζηαηόξ ζμο Ναόξ, ακεβδβενιέκμξ, εκ ης όνεζ ης ζενώ, 

ημο ζμο ιανηονίμο, ζεική Μάνηοξ Δθέζα, εαοιάηςκ εβκςνίζεδ, 

ηνήκδ αείνμμξ.  

 

Καεμδδβμοιέκδ ηδ ιδηνζηή, ζο εεμζεαεία δημθμύεδζαξ ης 

Υνζζηώ, ηαζ ακεπζζηνόθςξ, μδόκ ώδεοζαξ Μάνηοξ, ηδκ άβμοζακ εζξ 

δόλακ, όκηςξ ηδκ άθεζημκ. 

 

Λαιπαδδθμνμύζα εκ ηαζξ αοθαίξ, ηαζξ ημο παναδείζμο 

ηαηεζηήκςζαξ εκ πανά, ηαζ αβαθθζάζεζ, ζεική Μάνηοξ Δθέζα, 

ακηάλζα θααμύζα, πόκςκ ηα έπαεθα. 

 

Ηθζμθςηόιμνθε ηαθθμκή, δ ιεικδζηεοιέκδ, ης Ηθίς ης κμδηώ, εκ 

επμονακίμζξ, Υνζζημύ κύιθδ Δθέζα, δζάζςγε ημοξ πόες ζε 

ιεβαθύκμκηαξ. 

 

οκ ηδ Βαζζθίδζ ηςκ Οονακώκ, ηαζ ης Θεμδώνς ης Οζίς ηαζ 

εαοιαζηώ, κήζμκ Κοεδνίςκ, Υνζζημύ Μάνηοξ Δθέζα, ηζκδύκςκ ηε 

ηαζ κόζςκ, ζώγεηε πάκημηε. 

 

Δθέζα εθέμοξ εείμο αθαζηόξ, ηαζ δώνδια όκηςξ, ζενώηαημκ ηαζ 

ζεπηόκ, ηδ κήζς Κοεήνςκ, ηαζ πάζδ μζημοιέκδ, ηςκ ιμκαγόκηςκ 

ηθέμξ, οπάνπεζξ πάκζεικε. 

 

Δθέζα ζεζζιώκ ηε ηαζ ζοιθμνώκ, ειπνδζιώκ ηαζ κόζςκ, πθάκδξ 

αθάαδξ αζνεηζηώκ, δεζκώκ ηαζ ηζκδύκςκ, ηαζ πάζδξ ηαπελίαξ, 

δζάζςγε ηδκ κήζόκ ζμο, εεμηίιδηε.  

 

Δθέζα πνμζηάηζκ ζε ηαζ θνμνόκ, ανεθώκ ηαζ παζδίςκ, κεμθαίαξ 

κέςκ αθαζηώκ, βμκέςκ ζογύβςκ, μζημβεκείαξ πάζδξ, ηαζ ημζκςκίαξ 

όθδξ, πάκηεξ ηεηηήιεεα.  
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Δθέζα αβκόηδημξ ηζαςηόξ, άβκζγε ημοξ κέμοξ, αβκμύξ θόβμοξ 

πνάλεζξ αβκάξ, αβκώξ αζμηεύεζκ, ηαζ ηα αβκά θοθάζζεζκ, αβκήκ ηε 

ηδκ πανάδμζζκ, δζαζώγμκηαξ.  

 

Δθέζα εεόθνςκ ηαζ εαοιαζηή, πνμζηάηεοε μίημοξ, ζογοβίαξ ηέηκα 

βμκείξ, ηαζ νύζαζ ηζκδύκςκ μζκμπμζίαξ ιέεδξ, κανηςηζηώκ ιακίαξ, 

ηαζ δζαγεύλεςξ.  

 

Δθέζα πακεαύιαζηε ηαζ ζεική, Κοεήνςκ ημ ηθέμξ, ηαζ ιανηύνςκ δ 

ηαθθμκή, πνμζηάηεοε ζηέπε, ημ εείμκ ηέιεκόξ ζμο, ηαζ δμύθμοξ ημο 

Κονίμο, ημοξ ζμζ πνμζηνέπμκηαξ.  

 

Δθέζα εαοιάηςκ δ πμνδβόξ, ζοκ ης Θεμδώνς, ζοιπνμζηάηδ ηαζ 

ανςβώ, ηαζ ζεπηή εζηόκζ, Μμκήξ ηςκ Μονηζδίςκ, πμζιέκαξ ηαζ ηδκ 

πμίικδκ, Κοεήνςκ θύθαηηε. 

 

Πάζαη ησλ αγγέισλ... 

 

Απνιπηίθηνλ. 

Ήρνο α’. Σνπ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο. 

Παηνζηήκ εαδεθύλς ζο Δθέζα αζέαεζακ, ιδηνζηή ζηδνζπεείζα 

εοζεαεία πακεύθδιε˙ ιεηέζηδξ εζξ βδκ αθθμδαπήκ, θοβμύζα 

ηαηόκμζακ παηνόξ˙ άθθ’ αοηόξ ζμο ηαζ αθάζηςν ηαζ θμκεύξ ηαζ 

ηύνακκμξ εβεβόκεζ. Γόλα ης ζε δμλάζακηζ Υνζζηώ˙ δόλα ης ζε 

εκζζπύζακηζ˙ δόλα ης δςνδζαιέκς ζε διίκ, πνμζηάηζκ αημίιδημκ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήρνο γ’. Απόζηνινη εθ πεξάησλ.  

 

Αεθήζεςξ ακεδείπεδξ, ηαζ μζζόηδημξ ηύπμξ, Πανεεκμιάνηοξ Δθέζα, 

Υνζζημύ ηαθθίιμνθε Νύιθδ, δζμ αζημύιέκ ζε ζώγεζκ, Κοεήνςκ 

κήζμκ ηζκδύκςκ.  

 

 

Οζζμιάνηοξ Δθέζα, ηςκ Κοεδνίςκ δ πανά, ηαζ εεμδώνδημκ εύπμξ, 

εθπίξ ηαζ ηείπμξ ηαζ ζηέπδ, οπέν διώκ ης ςηήνζ, ιδ δζαθείπδξ 

πνεζαεύεζκ. 
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Καηαοβαζεείζα Δθέζα, ημο Παναηθήημο ηαζξ αοβαίξ, πέκδζζκ 

έκεζιαξ πθμύημκ, ημκ ζμκ ακηζηηδζαιέκδ, ημκ αδαπάκδημκ όκηςξ, 

Υνζζηώ εκ δόλδ ζοκμύζα. 

 

Υανιμκζηώξ ζμζ ημκ ύικμκ, ης ελοθάκακηζ Κόνδ, ηαζ ημζξ ηζιώζζ ζε 

πάζζ, πανάζπμο Μάνηοξ Δθέζα, αιανηδιάηςκ ηδκ θύζζκ, ηαζ 

Οονακώκ Βαζζθείακ. 

 

Γέζπμζκα Πνόζδελαζ …. 

 

Σδκ Πάζακ εθπίδα ιμο…. 

 

 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 

 




