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22 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΙΩΣΗΦ ηνῦ Σακάθνπ  
 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ 

ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

            Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Οἱ ὑπ’ ὀδύλσλ ραιεπῶλ θαηερόκελνη, θαὶ ζπκθνξῶλ θαὶ 

ἀζζελείαηο ηξπρόκελνη, κεηὰ θιαπζκῶλ ζηελάδνληεο ἐθ 

βάζνπο ςπρῆο, δξάκσκελ δαθξύνληεο, Ἰσζὴθ ηῷ ηεκέλεη, 

θξάδνληεο ἐθ πίζηεσο· ἰαηξὲ ηῶλ λνζνύλησλ, ηαῖο ζαῖο 

πξεζβείαηο κάθαξ πξὸο Θεόλ, ῥῦζαη ἡκᾶο πνιπηξόπσλ 

θαθώζεσλ. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. 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. 

 

Ὁ Ν΄(50) Ψαικόο… 

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

Ἰσζὴθ ηξηζκάθαξ λῦλ ἐθηελῶο, δέεζηλ πξνζάγσλ, κὴ 

ἐιιίπῃο ηῷ Λπηξσηῇ, πξεζβεύσλ θηλδύλσλ δηαζῶζαη, ηνὺο 

ἀδηζηάθηῳ ηῇ πίζηεη ηηκῶληάο ζε. 

Ἡ ζεία ζνξόο ζνπ Πάηεξ πηζηνῖο, βξύεη ηὰο ἰάζεηο, 

πξνζηνῦζη ηῷ ζῷ λαῷ, θαὶ πάζε ςπρῶλ ηε θαὶ ζσκάησλ, ὡο 

ἰαηξὸο ζεξαπεύεηο παλάξηζηνο. 
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Ννζνῦζάλ κνπ ἴαζαη ηὴλ ςπρήλ, Ἰσζὴθ ηξηζκάθαξ, ηῶλ 

λνζνύλησλ ὁ ἰαηξόο, θαὶ βαίλεηλ ηὰο ηξίβνπο ηνῦ Κπξίνπ, ζῇ 

κεζηηείᾳ πακκάθαξ ἐλίζρπζνλ. 

                            Θενηνθίνλ. 

Γπζώπεη Παξζέλε ηὸλ Σὸλ Υἱόλ, ζὺλ ηῷ Ἰσζήθ ηε, 

λεθξσζεῖζάλ κνπ ηὴλ ςπρήλ, ὡο πάιαη ἐδώνπ ηὸλ ηῆο ρήξαο, 

πἱὸλ Αὐηνῦ ζείῳ πξνζηάγκαηη. 

 

                     ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἔρνληέο ζε πξνζηάηελ, πξὸο ηὸλ Θεὸλ Ἅγηε, νἱ 

ὀξζνδνμνῦληεο ηηκῶκελ θαὶ ἱθεηεύνκελ, Πάηεξ ἀνίδηκε, ηνὺο 

ζὲ πηζηῶο εὐθεκνῦληαο, πεηξαζκῶλ ἀπάιιαμνλ, ηῇ κεζηηείᾳ 

ζνπ. 

Ἱθεηεύνκελ Πάηεξ, ηὰ ηῆο ςπρῆο ἴαζαη, πάζε θαὶ ηὰ 

ηξαύκαηα ηαύηεο, ηάρνο ζεξάπεπζνλ, ηὸλ εὐθεκνύλησλ ζε, 

θαὶ γεξαηξόλησλ ἐθ πόζνπ, κνλαδόλησλ θαύρεκα, Ἰσζὴθ 

Ἅγηε. 

Δὐκελῆ ζε πξνζηάηελ, πξὸο ηὸλ Θεὸλ Ὅζηε, πάληεο 

πξνβαιιόκεζα Πάηεξ, Ἰσζὴθ δίθαηε, θαζηθεηεύνληεο, 

πεηξαηεξίσλ παληνίσλ, ιπηξσζῆλαη ἅπαληαο, ηῇ κεζηηείᾳ ζνπ. 

                              Θενηνθίνλ. 

Παλαγία Παξζέλε, ηὸλ Λπηξσηὴλ ηέμαζα, ιύηξσζαη 

παληνίσλ θηλδύλσλ ηνὺο Σνὶ πξνζηξέρνληαο, θαὶ ἀλπκλνῦληάο 

Σε, Θενθπῆηνξ Μαξία, ηῶλ πηζηῶλ βνήζεηα, κόλε Παλύκλεηε. 

 

Γηάζσζνλ, ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ ζνὺο δνύινπο Ἰσζὴθ κάθαξ, 

ἐθ παληὸο θηλδύλνπ θαὶ ζιίςεσο, ζὲ γὰξ ἔζνκελ, πξὸο ηὸλ 

Κύξηνλ πξέζβπλ. 
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πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ 

ἐκὴλ ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ 

ηὸ ἄιγνο. 

 

                Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Τὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Πξνζηάηεο ζεξκὸο ὑπάξρεηο ὦ ἀνίδηκε, ηνῖο πόζῳ ηῷ ζῷ 

ηεκέλεη πξνζπειάδνπζη, θαὶ πηζηῶο γεξαίξνπζη, θαὶ βνῶζί ζνη 

παλζεβάζκηε· ἐθ θηλδύλσλ ιύηξσζαη ἡκᾶο, ὡο κέγαο ἡκῶλ 

θύιαμ θαὶ πξόκαρνο. 

 

                      ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἰσζὴθ ζενθόξε, ιύηξσζαη θηλδύλσλ ηνὺο ζὲ 

γεξαίξνληαο, θαὶ πξνζηξέρνληαο ηῇ ζθέπῃ ζνπ, ὅπσο ζὲ 

ἀπαύζησο καθαξίδνκελ. 

Ἱθεηεύνκελ Ὅζηε, ηὴλ λελεθξσκέλελ ςπρὴλ ἡκῶλ 

δώσζνλ, θαὶ ἀλάζηεζνλ πξεζβείαηο ζνπ, ἐθ βπζνῦ ζαλνῦζαλ 

ἀπνγλώζεσο. 

Ὃλ ἐπόζεζαο Ὅζηε, ζάξθα δη’ ὃλ ἔηεμαο θαζηθέηεπε, 

ηνῖο ὑκλνῦζί ζε δσξήζαζζαη, ηῶλ πιεκκειεκάησλ ηὴλ 

ζπγρώξεζηλ. 

                                   Θενηνθίνλ. 

Ταῖο Μεηξόο Σνπ δεήζεζη, θαὶ ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ Κύξηε 

δώξεζαη, ηνῖο ἱθέηαηο Σνπ ηὴλ ἄθεζηλ, ηῶλ πιεκκειεκάησλ 

Ὑπεξάγαζε. 

                     ᾨδὴ ε΄. Ἵλα ηί κε ἀπώζσ. 

Ἰσζὴθ ηνῦ Ὁζίνπ, ηαῖο παλεππξνζδέθηνηο ὁ Θεὸο 

δεήζεζη, ζθόηνπο ἐμσηέξνπ, θαὶ γεέλεο ηνὺο δνύινπο ζνπ 

ιύηξσζαη, θαὶ ηῆο Βαζηιείαο ηῶλ νὐξαλῶλ ἀμησζῆλαη, 

θαηαμίσζνλ κόλε Μαθξόζπκε. 
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Παξεζηῶο ηῇ Τξηάδη, Πάηεξ πακκαθάξηζηε Ἰσζὴθ Ἅγηε, 

ὑπὲξ ηῶλ ζῶλ δνύισλ, θαζηθέηεπε Ταύηελ ῥπζζῆλαη πάληαο, 

βησηηθῶλ πεηξαηεξίσλ, ηνὺο πξνζηξέρνληαο πίζηεη ηῇ ζθέπῃ 

ζνπ. 

Ἀλαηκάθηνπο ζπζίαο, ιεηηνπξγῶλ πξνζέθεξεο Θεῷ 

ηξηζόιβηε, Ἱεξεὺο ὑπάξρσλ, ηνῦ Ὑςίζηνπ Ἰσζὴθ ἀνίδηκε, 

ἀιιὰ Τνῦηνλ Πάηεξ, ἐθδπζσπῶλ κὴ δηαιιίπῃο, ὑπὲξ πάλησλ 

ηῶλ πίζηεη ηηκώλησλ ζε. 

                              Θενηνθίνλ. 

Θενηόθε Παξζέλε, θαύρεκα θαὶ ζηήξηγκα πηζηῶλ 

Παλάκσκε, ἡ Θενγελλήηνξ, θαὶ ηῆο θηίζεσο πάζεο 

Βαζίιηζζα, ηνὺο ὑκλνινγνῦληαο ηὸλ Σὸλ Υἱόλ, ιύηξσζαη 

πάζεο, ἐπεξείαο δεηλνῦ πνιεκήηνξνο. 

 

              ᾨδὴ ζη΄. Ἱιάζζεηί κνη Σσηήξ. 

Ἡ ζὴ πακκάθαξ ςπρή, ηνὺο νὐξαλνὺο ἐγθαηώθεζε, ηὸ 

ζῶκά ζνπ δὲ ηῇ γῇ, ὑπάξρνλ ἐμαίζηα, ηειεῖ ηὰ ηεξάζηηα, 

ςπρῶλ θαὶ ζσκάησλ, ζεξαπεύνλ ηὰ λνζήκαηα. 

Σαῖο εὐπξνζδέθηνηο εὐραῖο, ζπληήξεη κάθαξ ζεβάζκηε, 

ηνὺο πόζῳ εἰιηθξηλεῖ, ςπρῆο ηε ἁγλόηεηη, ηηκῶληάο ζε ἔλδνμε, 

θαὶ πξνζθαινπκέλνπο, ζνῦ ηὴλ ἄκαρνλ ἀληίιεςηλ. 

Μεζίηελ πξὸο ηόλ  Θεόλ, ζὲ εὐκελῆ πξνβαιιόκεζα, ὦ 

ἱεξὲ Ἰσζήθ· ὑπάξρεηο γὰξ ζηήξηγκα, θαὶ θαύρεκα Ὅζηε, ηῶλ 

πηζηῶλ θαὶ θιένο, ἡκῶλ Πάηεξ παλανίδηκε. 

                            Θενηνθίνλ. 

Ἡ βάηνο ηῷ Μσϋζῇ, Σὲ πξνεηύπνπ Παλζεβάζκηε· Σνῦ 

γὰξ ὁ Λπηξσηήο, ηερζεὶο ὡο εὐδόθεζε, δηέζσζελ Ἄρξαληε, 

ηνὺο πξνζθαινπκέλνπο, Σνῦ ηὴλ ἄκαρνλ βνήζεηαλ. 

Γηάζσζνλ, ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ ζνὺο δνύινπο Ἰσζὴθ κάθαξ, 

ἐθ παληὸο θηλδύλνπ θαὶ ζιίςεσο, ζὲ γὰξ ἔζνκελ, πξὸο ηὸλ 

Κύξηνλ πξέζβπλ. 
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Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ 

ἐζράησλ ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα 

κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Οἱ πνζνῦληεο ηῶλ ἀζζελεηῶλ ἀλαῤῥώζαζζαη, ηνῦ Ἰσζὴθ 

ηῷ ζεπηῶ ηεκέλεη πξνζδξάκσκελ, θαὶ ἐγγίδνληεο εὐιαβῶο 

αὐηνῦ ηῇ ζείᾳ ζνξῷ, κεηὰ πόζνπ θξάμνκελ αὐηῷ· ὡο ἐθ Θενῦ 

ράξηλ ιαβὼλ ηνὺο λνζνῦληαο ἰάζαζζαη, ηάρπλνλ ἐμειέζζαη, 

παληνίσλ πεηξαηεξίσλ, θαὶ ηῶλ ἐρζίζησλ δπζκελῶλ, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη ἀλπκλνῦληάο ζε. 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ, ὁ θάναηος ηοῦ 

Ὁζίοσ Αὐηοῦ.Ση. Ἐζκόρπιζεν, ἔδωκε ηοῖς πένηζι, ἡ δικαιοζύνῃ 

αὐηοῦ μένει εἰς ηὸν αἰῶνα ηοῦ αἰῶνος. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα΄ 27-30).  

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πάληα κνη 

παξεδόζε ὑπὸ ηνῦ Παηξόο κνπ· θαὶ νὐδεὶο ἐπηγηλώζθεη ηὸλ 

Υἱὸλ εἰ κὴ ὁ Παηήξ· νὐδὲ ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλώζθεη εἰ κὴ ὁ 

Υἱὸο θαὶ ᾧ ἐὰλ βνύιεηαη ὁ Υἱὸο ἀπνθαιύςαη. Γεῦηε πξόο κε 

πάληεο νἱ θνπηῶληεο θαὶ πεθνξηηζκέλνη, θἀγὼ ἀλαπαύζσ 

ὑκᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγόλ κνπ ἐθ’ ὑκᾶο θαὶ κάζεηε ἀπ’ ἐκνῦ, ὅηη 

πξᾷόο εἰκη θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ θαὶ εὑξήζεηε ἀλάπαπζηλ 

ηαῖο ςπραῖο ὑκῶλ· ὁ γὰξ δπγόο κνπ ρξεζηὸο θαὶ ηὸ θνξηίνλ 

κνπ ἐιαθξόλ ἐζηηλ.  

Δόμα. Ταῖο ηῶλ Σνῦ Ὁζίνπ...Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο 

Θενηόθνπ... 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Τξηήκεξνο ἀλέζηεο. Ση. 
Ἐλέηζόν με, ὁ Θεός... 

Πξνζπίπησκέλ Σνη Κύξηε, βνῶληεο ηὸ ἡκάξηνκελ, κὴ 

παξίδῃο, ἀιι’ νἰθηείξεζνλ ἡκᾶο, πηζηῶο πξνζπεθεπγόηαο, ηῇ 

ζθέπῃ Σνπ θαὶ ζῶζνλ, Ἰσζὴθ ηαῖο παξαθιήζεζη. 
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                    ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τῶλ Ἀγγέισλ ὑπάξρσλ, ἰζνζηάζηνο ὄλησο Πάηεξ 

ηξηζόιβηε, Ἰσζὴθ ζενθόξε, ἐθιύηξσζαη θηλδύλσ, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη θξαπγάδνληαο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο 

εἶ. 

Ἀκπζήηνπο ἀγῶλαο, ἐπὶ γῆο ἠγσλίζσ Ἰσζὴθ Ὅζηε, θαὶ 

λῦλ ηαῖο νὐξαλίαηο, ζπλὼλ ρνξνζηαζίαηο, πεξηθξνύξεη ηνὺο 

κέιπνληαο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

Σεαπηὸλ ηῷ Κπξίῳ, πξνζελήλνραο Πάηεξ ζῦκα 

εὐπξόζδεθηνλ, Ἰσζὴθ ἀγγειόθξνλ, θαὶ λῦλ κὴ δηαιίπῃο, 

ἐπνπηεύσλ ηνὺο κέιπνληαο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο 

εὐινγεηὸο εἶ. 

                              Θενηνθίνλ. 

Παλύκλεηε Παξζέλε, ἡ Θεὸλ ζαξθσζέληα θόζκῳ 

θπήζαζα, παληνίσλ ἀιγεδόλσλ, ἀπάιιαμνλ ηνὺο πίζηεη, ηῷ 

Υἱῷ Σνπ θξαπγάδνληαο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο 

εὐινγεηὸο εἶ. 

 

                     ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Τῇ ζῇ πξεζβείᾳ, ηὰο ηῶλ ςπρῶλ ἀῤῥσζηίαο, ηῶλ ζὲ 

ηηκώλησλ ζεξαπεύεηο ηξηζκάθαξ· ὅζελ ζὲ ηηκῶκελ, Ἰσζὴθ 

ζενθόξε. 

Πξὸο ηὸλ Γεζπόηελ, ζὲ πξνβάιινληεο πξέζβπλ, ἀπὸ 

θηλδύλσλ ἐθιπηξνύκεζα κάθαξ, ζαῖο παλεππξνζδέθηνηο, πξὸο 

ηὸλ Θεὸλ πξεζβείαηο. 

Τὰ ηῆο ςπρῆο κνπ, ἀπνθάζαξνλ πάζε, ζῇ κεζηηείᾳ 

ζενθόξε ηξηζκάθαξ, ὅπσο ζε γεξαίξσ, ὦ Ἰσζὴθ ζεόθξνλ. 

                              Θενηνθίνλ. 
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Τὴλ ἐθηαθεῖζαλ, ἁκαξηίαηο ςπρήλ κνπ, Σῇ κεζηηείᾳ 

θαηαδξόζηζνλ Κόξε, ὅπσο Σὲ δνμάδσ, εἰο πάληαο ηνὺο 

αἰῶλαο. 

                    ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Δἰξήλελ νὐξαλόζελ, Ὅζηε ηξηζκάθαξ, θαηαπεκθζῆλαη 

δπζώπεη παλόιβηε, ηνῖο θαζαξᾷ δηαλνίᾳ, ζὲ καθαξίδνπζηλ. 

Φαξᾶο θαὶ εὐθξνζύλεο, ἔκπιεζνλ ζεόθξνλ, ηνὺο 

πξνζίνληαο ηῷ ζείῳ ηεκέλεη ζνπ, θαὶ ηὸλ Γεζπόηελ ἀεὶ 

κεγαιύλνπζη. 

Καηαύγαζνλ ηὰο θόξαο, κάθαξ ηῆο ςπρῆο κνπ, 

πεπσξσκέλαο θαὶ ηξέρεηλ ἐλίζρπζνλ, πξὸο ηξίβνπο ζείαο ηὸλ 

ζὲ καθαξίδνληα. 

                              Θενηνθίνλ. 

Τὴλ ὄλησο Θενηόθνλ, πάληεο Σὲ ηηκῶκελ, θαὶ ἀζηγήησο 

ηὸ ραῖξε Σνὶ θξάδνκελ· Σὺ γὰξ ἐθύεζαο θόζκῳ ηὴλ 

ἀγαιιίαζηλ. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο,…. 

Φαίξνηο ὁ ηῆο Κξήηεο γόλνο ιακπξόο· ραίξνηο 

θθιεζίαο, ὁ ἀζύιεηνο ζεζαπξόο· ραίξνηο ηῆο Εαθύλζνπ, ὁ 

θύιαμ θαὶ πξνζηάηεο, ὦ Ἰσζὴθ ηξηζκάθαξ, πηζηῶλ ηὸ 

θαύρεκα. 

Εαθπλζίσλ λῆζνο ζθίξηα ιακπξῶο, ἔρνπζα ηὸ ζθῆλνο, 

ἀγγειόθξνλνο Ἰσζήθ, ἐλ ηαῖο ηνῦ Γεζπόηνπ, αὐιαῖο 

δηελζηζκέλνλ, θσηίδνλ θαὶ κπξίδσλ πηζηῶλ ηὸ ζύζηεκα. 

Ἀπὸ ζῶλ θακάησλ ἀζθεηηθῶλ, αὔξαο κπξηπλόνπο, 

αἰζζαλόκελνη ἐλ ηῷ ζῷ, Ἰσζὴθ ηεκέλεη, ιακβάλνκελ ἰάζεηο, 

ςπρῶλ ηε θαὶ ζσκάησλ· ὅζελ ηηκῶκέλ ζε. 

Φαίξνηο ὁ ηῆο Κξήηεο ζεῖνο βιαζηόο, ραίξνηο ὁ 

Εαθύλζνπ, ἀπξνζκάρεηνο βνεζόο, Ἰσζὴθ ηὸ θιένο, Ὁζίσλ 

θαὶ ἡ δόμα, ἡκᾶο ηνὺο ζὲ ηηκῶληαο, δεηλῶο πεξίδσζε. 
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Ἔρνληεο ἐμάξρνπζαλ ηὴλ Ἁγλήλ, Νόεο ζὺλ Πξνδξόκῳ, 

Ἀπνζηόισλ ζεῖνο ρνξόο, Πξνθεηῶλ Μαξηύξσλ, Ἱεξαξρῶλ 

Ὁζίσλ, ὑπὲξ ἡκῶλ ηὸλ Κηίζηελ θαζηθεηεύζαηε. 

Πάζαη ησλ αγγέισλ αη ζηξαηηαί… 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. 

β΄.ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ 

ἁκαξησινί πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Δόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή 

ὀξγηζζῆο ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. 

Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ 

ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, 

πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ. Θενηνθίνλ.Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ 

ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή 

ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ 

ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

                     40 Κύξηε ειέεζνλ… 

                Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ.  

Πάληεο, νἱ ἐθ λόζσλ ραιεπῶλ, θαὶ θηλδύλσλ ἄιισλ 

παληνίσλ, δεηλῶο ζιηβόκελνη λῦλ, ἔλζα ηὰ ἰάκαηα, 

ζαπκαηνβξύηνπ ζνξνῦ, Ἰσζὴθ γὰξ ἐθβιύδνπζη, ὡο ῥεῖζξα 

Νεηιῶα, ζπεύδνληεο πξνζπέζσκελ, γνλπθιηηῶο ἐλ θιαπζκῷ, 

ῥῦζαη ἐθβνῶληεο ὦ Πάηεξ· νἴθηεηξνλ ἡκᾶο ηαῖο ιηηαῖο ζνπ, θαὶ 

δεηλῶλ παληνίσλ ἐιεπζέξσζνλ 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη… 

Τελ πάζαλ ειπίδα κνπ… 

 

 Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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