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15 Φεβξνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΙΑΚΨΒΟΥ Βαινδήκνπ, Γξ. Φαξ. Μπνύζηα  
 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηὸ Θεὸο Κύξηνο κεηά ηλ ζηίρσλ 

αηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα. 

 

Ἦρνο δ΄ . Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Νενθαλέληα ἀζθεηὴλ ηῆο Ἠπείξνπ, ζεπηὸλ Ἰάθσβνλ, 

κλήζσκελ πάληεο, ὡο Βίηζεο ἐγθαιιώπηζκα θαὶ θιένο Μνλῆο, 

Ἠιηνὺ πεξίδνμνλ, ηὸλ ζεόζελ ιαβόληα, ράξηλ πξννξάζεσο θαὶ 

ζαπκάησλ παληνίσλ, ἀλαβνληεο· Ὅζηε, πηζηνὺο, ἐρζξνῦ καλίαο 

ζπληήξεη ἀπήκνλαο. 

 

Γόμα. Τὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε, Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη. Δἰ κὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην 

ἐθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οθ 

ἀπνζηκελ, Γέζπνηλα, ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνύινπο ζῴδεηο ἀεὶ ἐθ 

παληνίσλ δεηλλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικὸο. 

 

Ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο·  Ἰακώβοσ, ἐν Βίηζῃ Ὁζίοσ, λιηαῖς 

ζπεύδω. Χ.  

 

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

Ἰάθσβε, Ὅζηε ἀζθεηά, λεόθσηνλ ἄζηξνλ, Εαγνξίνπ θαὶ 

λεαπγὲο, Μνλῆο Ἠιηνὺ Πξνθήηνπ Βίηζεο, ιύρλε, παζλ ἡκλ 

δόθνλ δηάιπζνλ. 

 

Ἀκάξπγκα πάκθσηνλ ἀξεηλ, Ἰάθσβε κάθαξ, ηαπεηλώζεσο 

ιακπδὼλ, θαὶ ἄζηξνλ ἀζθήζεσο ζπληόλνπ, ἡκλ ὁδνὺο ζαῖο εραῖο 

θαηαθώηηζνλ. 
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Κηλήζεηο θνπάδσλ ηὰο ζαξθηθὰο, ἡκλ κὴ ἐιιείπῃο, ἱθεζίαηο 

ζνπ πξὸο Θεόλ, Ἰάθσβε, θιέτζκα Ἠπείξνπ, ὁ ζπγρνξεύσλ Ἀγγέισλ 

λῦλ ηάμεζη. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡο ζείαλ κεξόπσλ θαηαθπγὴλ, πηζηο Σε κλνῦληεο, 

πεξύκλεηε Μαξηάκ, ἐλ βίνπ ἀλάγθαηο θαὶ θηλδύλνηο, ηῇ ράξηηί Σνπ 

ἀεὶ θαηαθεύγνκελ. 

 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Βνεζὸο ἱθεηλ ζνπ, θαὶ ἀξσγὸο ηάρηζηνο, ἐλ ηαῖο πεξηζηάζεζη 

πέισλ, κάθαξ Ἰάθσβε, ῥύνπ δεηλλ ζπκθνξλ, ηνὺο ζὲ κλνῦληαο 

ὡο ῥεῖζξνλ, ράξηηνο ἀζηείξεπηνλ, Πάηεξ παλόζηε. 

 

Ὁδνδείθηεο γελνῦ κνη, πξὸο νξαλλ δώκαηα, ὁ 

νξαλνδξόκνλ βάδηζαο, ηξίβνλ, Ἰάθσβε, ἐλ ηῇ παλζέπηῳ Μνλῇ, ηνῦ 

Ἠιηνὺ ηνῦ Πξνθήηνπ, ῥείζξνηο ηλ δαθξύσλ ζνπ, ἣλ θαζεγίαζαο. 

 

Ὑπεξεύρνπ ηλ πίζηεη, πόλνπο ηνὺο ζνύο, Ὅζηε, ἀζθεηά, 

κλνύλησλ πξὸο θηῆζηλ, ηῆο ηειεηώζεσο, ἐλ ηῶ Φξηζη Ἰεζνῦ, 

ζθιεξαγσγίαο ἀθξόηεο, Ἱεξεῦ, Ἰάθσβε, πλεπκαηνθόξεηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

θνξζα κὴ παύζῃ, ηνὺο Σνὺο ζεξκνὺο πξόζθπγαο, 

Κεραξηησκέλε Παξζέλε, Θενγελλήηξηα, ηνῦ Ἰαθώβνπ ιηηαῖο, ηνῦ ἐλ 

ηῇ Βίηζῃ ἀξηίσο, ἐλαζθήζεη ιάκςαληνο, ἄζηξνλ ὡο πάκθσηνλ. 

 

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ, Ἰάθσβε, ζνὺο ἱθέηαο, ὁ ἐθ λάξθεο 

δηαζσζεὶο Θενῦ ἄξηη ράξηηη, δπλάκεη ερλ ζνπ, θνζκῆηνξ Βίηζεο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ, παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Μνλῆο Ἠιηνὺ πλεπκαηνθόξε ἔλνηθε, Ἠπείξνπ θαλὲ λεόθσηε 

θαὶ ζέκλσκα, ηηκαιθὲο ἀζθήζεσο, ὁ ἐκπξέςαο ἁπιόηεηη ηξόπσλ 

ζνπ, πὲξ ἡκλ δπζώπεη ἐθηελο, Θεόλ, Ὃλ ἠγάπεζαο, Ἰάθσβε. 

 



[168] 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Νενπύξζεπηνλ αὔγαζκα, Βίηζεο, ζθνηνκήλελ ἡκλ, Ἰάθσβε, 

ηῆο ρακαηδειίαο ζθέδαζνλ, ἀπαζείαο θάξε ηειαπγέζηαηε. 

 

Βνεζὸο κνη, Ἰάθσβε, ἴζζη θαὶ πξνζηάηεο ἐλ βίνπ θιύδσζηλ, ὁ 

παξὰ Θενῦ βνήζεηαλ, εἰιεθὼο δεηλαῖο ἐλ πεξηζηάζεζη. 

 

Ἴζπλόλ κε πξὸο ζέσζηλ, ζὲ ηὸλ ἀλπκλνῦληα ιακπξο, Ἰάθσβε, 

ὁδεγὸλ ὡο ἀπιαλέζηαηνλ, Πάηεξ, ζλ πξνζθύγσλ πξὸο ηειείσζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τνῦ Ὁζίνπ δεήζεζηλ, Ἰαθώβνπ ῥύνπ, Θενγελλήηξηα, 

θαησδύλσλ πεξηζηάζεσλ, ηνὺο εἰιηθξηλο Σε καθαξίδνληαο. 

 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Σύληξηκκα δεηλνῦ, ἐπνθζεὶο ἐρζξνῦ, Ἰάθσβε, ράξηλ εἴιεθαο 

ζπληξίβεηλ ηὰ αηνῦ, θαζ’ ἡκλ βέιε θηλνύκελα, παλόζηε. 

 

Ἤπεηξνλ ιακπξὰλ, ηλ ἀγώλσλ ζνπ, Ἰάθσβε, ἄξηη ἔδεημαο 

θνλίζηξαλ, ἀζθεηά, ὁ Θεὸλ ηνῖο ζὲ ηηκζηλ ἱιενύκελνο. 

 

Ὅζηε, Φξηζηνῦ, ηῆο πησρείαο ὁ ὁκόδεινο, πέκςνλ πινῦηόλ 

ζνπ ἐλζέξκσλ πξνζεπρλ, νξαλόζελ ηνῖο ἱθέηαηο ζνπ, Ἰάθσβε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σπεῦζνλ, ἀζθεηά, βνεζῆζαη ηνῖο κλνῦζί ζε, θαὶ ηὴλ ζήθελ 

πξνζθπλνῦζηλ ειαβο, ηλ ιεηςάλσλ ζνπ, ζεηόηαηε Ἰάθσβε. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἰάθσβε, Ἠιηνὺ δηάθνζκε, ηῆο Μνλῆο ἐλ Βίηζῃ, λέσλ Ὁζίσλ, 

ἁγηαζάλησλ ηὴλ Ἤπεηξνλ ῥείζξνηο, δαθξύσλ, βίνλ ἡκλ 

δηαθόζκεζνλ, ζενπεηζέζη ζνπ ιηηαῖο, ἀθιηλο ηλ ζπεπδόλησλ ζῇ 

ράξηηη. 

 

Ὁδήγεζνλ, πξὸο ἐπάιμεηο, Ὅζηε, ἀξεηλ ηνὺο ειαβο ζε 

κλνῦληαο, Ἀξγπξνθάζηξνπ βιαζηέ, ὁ ἰζύλαο, ηὰ βήκαηά ζνπ πξὸο 

Ὄξνο ηό Ἅγηνλ, θαὶ πξὸο ηῆο Βίηζεο ηνὺο δξπκνὺο, ηνὺο ἐλδξόζνπο 

ἐθεῖζελ, Ἰάθσβε. 
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Ὑπέξζνθε, ἀζθεηά, Ἰάθσβε, Κσλζηαληίλνπ Καιιηλίθνπ 

ζαγήλε, ὅλπεξ ἐδώγξεζελ εἰο εζεβείαο, ζσηεξηώδνπο ηὰ δίθηπα, 

πξέζβεπε, ηῶ ἀζινζέηῃ Ἰεζνῦ, πὲξ πάλησλ ηηκώλησλ ηὴλ κλήκελ 

ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λακπάδα κνη, κεηαλνίαο ἄλαςνλ, θαὶ ἀμίσζνλ ἀθνῦζαη Υἱνῦ 

Σνπ, θἀκὲ θσλῆο ηῆο εθηαίαο, Παξζέλε· εἰο ηὴλ ραξὰλ ηνῦ Κπξίνπ 

ζνπ εἴζειζε, δνῦιε πηζηὲ θαὶ ἀγαζέ, ἧο κεηέρεηο, Μεηξόζεε 

Πάλαγλε. 

 

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ, Ἰάθσβε, ζνὺο ἱθέηαο, ὁ ἐθ λάξθεο 

δηαζσζεὶο Θενῦ ἄξηη ράξηηη, δπλάκεη ερλ ζνπ, θνζκῆηνξ Βίηζεο. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηλ ἡκεξλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Πλεπκαηηθὸλ ὁδεγὸλ ἀπιαλέζηαηνλ, ηλ ἐλ Ἠπείξῳ 

νἰθνύλησλ, Ἰάθσβνλ, ηὸλ ηαπεηλὸλ θαὶ εζὺλ θαὶ ἁπινύζηαηνλ, ὡο 

Παξαθιήηνπ θεηκήιηνλ κέιςσκελ, θαὶ ἀξσγὸλ εζεβλ ἐλ 

ζηελώζεζη. 

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ 

Αὐηοῦ. 

Ση. Θασμαζηὸς ὁ Θεὸς ἐν ηοῖς Ἁγίοις Αὐηοῦ. 

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

Τῶ θαηξῶ ἐθείλῳ, ἔζηε ὁ Ἰεζνῦο ἐπὶ ηόπνπ πεδηλνῦ· θαὶ ὄρινο 

πνιὺο καζεηλ Αηνῦ, θαὶ πιῆζνο πνιὺ ηνῦ ιανῦ, ἀπὸ πάζεο ηῆο 

Ἰνπδαίαο θαὶ Ἱεξνπζαιήκ, θαὶ ηῆο παξαιίνπ Τύξνπ θαὶ Σηδλνο, νἳ 

ἦιζνλ ἀθνῦζαη Αηνῦ, θαὶ ἰαζῆλαη ἀπὸ ηλ λόζσλ αηλ· θαὶ νἱ 

ὀρινύκελνη ἀπὸ πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ θαὶ ἐζεξαπεύνλην. Καὶ πᾶο 

ὁ ὄρινο ἐδήηεη ἅπηεζζαη Αηνῦ, ὅηη δύλακηο παξ’ Αηνῦ ἐμήξρεην 

θαὶ ἰᾶην πάληαο. Καὶ αηόο, ἐπάξαο ηνὺο ὀθζαικνὺο Αηνῦ εἰο ηνὺο 

καζεηὰο Αηνῦ, ἔιεγελ· καθάξηνη νἱ πησρνί, ὅηη κεηέξα ἐζηὶλ ἡ 

Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ· καθάξηνη νἱ πεηλληεο λῦλ, ὅηη ρνξηαζζήζεζζε· 

καθάξηνη νἱ θιαίνληεο λῦλ, ὅηη γειάζεηε· καθάξηνί ἐζηε, ὅηαλ 

κηζήζσζηλ κᾶο νἱ ἄλζξσπνη, θαὶ ὅηαλ ἀθνξίζσζηλ κᾶο, θαὶ 

ὀλεηδίζσζηλ, θαὶ ἐθβάισζηλ ηὸ ὄλνκα κλ ὡο πνλεξόλ, ἕλεθα ηνῦ 
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Υἱνῦ ηνῦ ἀλζξώπνπ. Φάξεηε ἐλ ἐθείλῃ ηῇ ἡκέξᾳ θαὶ ζθηξηήζαηε· 

ἰδνὺ γὰξ ὁ κηζζὸο κλ πνιὺο ἐλ ηῶ νξαλῶ. 

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ…   

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ…   

 

 

Ἰδηόκεινλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζόν με, 

ὁ Θεός…   

Ὅζηε Ἰάθσβε, ηνῦ Ἠιηνὺ ηνῦ Πξνθήηνπ, ηῆο Μνλῆο 

δηάθνζκε, θαὶ αηνῦ ὁκόδειε, ζείαο πίζηεσο, ἀζθεηλ θαύρεκα, 

λεαπγλ θαὶ Βίηζεο, Εαγνξίνπ ἐγθαιιώπηζκα, θξνύξεη θαὶ θύιαηηε, 

νξαλόζελ ζνὶ ηνὺο πξνζθεύγνληαο, θαὶ ὥζπεξ δηνξάζεσο, ζθεῦνο 

ζε ηηκληαο πνιύηηκνλ, ηὸλ δηαζσζέληα, ἐθ λάξθεο ἐπεκβάζεη 

ζετθῇ, ἐλ ηνῖο ἐζράηνηο ηνῖο ἔηεζη, Πάηεξ ζενθξνύξεηε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἰζρπξὸο ἐλ ηαῖο κάραηο, θαη’ ἐρζξλ ἀνξάησλ, ζεπηὲ Ἰάθσβε, 

θαὶ ὁξαηλ ἀξηίσο, ὀθζεὶο ηλ πνιεκίσλ, ηὰο ὁξδὰο ἐζξηάκβεπζαο, 

ὁ ἰζρπξὸο εζεβλ, ἐλ βίῳ παξαζηάηεο. 

 

Ταπεηλώζεσο θέξαο, θαὶ ἁπιόηεηνο ἄζηξνλ, 

θσηνιακπέζηαηνλ, Ἰάθσβε, ἱθέηαο, ηῆο ράξηηόο ζνπ δίδνπ, ηὰ θαιὰ 

θαὶ ζπκθέξνληα, αηνῖο ςπρλ, ἀζθεηὰ, πξεζβείαηο ζνπ ἐλζέξκνηο. 

 

Ἱθεηλ ζνπ ἀθέζησξ, ἀλεδείρζεο πξνζηάηεο, θαὶ θύιαμ 

ἄγξππλνο, Ἰάθσβε, ηλ πίζηεη, ιαβεῖλ ζὴλ εινγίαλ, πξνζηόλησλ 

ζνη, Ὅζηε, ὁ ἐπνθζεὶο ἀθξεκὼλ, ηῆο ἐιεεκνζύλεο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰαηξὸλ ηλ ζσκάησλ, θαὶ ςπρλ ἡ ηεθνῦζα, Θενγελλήηξηα, 

κὴ παύζῃ δπζσπνῦζα, Αηὸλ ἡκῖλ δηδόλαη, ἄκθσ, Μῆηεξ, γίεηαλ, 

θαὶ ῥώκελ ηὸλ πηεξληζηὴλ, θαὶ πιάλνλ ζξηακβεῦζαη. 

 

ᾨδὴ  ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Σπεῦζνλ ἱθέηαηο, ζνῖο βνεζῆζαη ἐλ δίλαηο, ηαῖο ηνῦ βίνπ, 

Ἰάθσβε κάθαξ, ζπκπαζείαο ιύρλε, λενιακπὲο θακλόλησλ. 
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Σθελλ ηνῦ πόινπ, ὁ νἰθηζηήο, κὴ ἐιιείπῃο, ἱθεηεύσλ Φξηζηὸλ 

πὲξ πάλησλ, ὕκλνηο ἄζθεζίλ ζνπ, Ἰάθσβε, ηηκώλησλ. 

 

Παζλ ζαξθίνπ, ἡκλ θαηεύλαζνλ ζάινλ, πξνζθπλνύλησλ 

ζὴλ ζήθελ ιεηςάλσλ, ηλ ραξηηνβξύησλ, Ἰάθσβε πακκάθαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

μ ὕςνπο δόμεο, ηῆο Σῆο ἐπόπηεπε, Μῆηεξ, Ἰαθώβνπ 

ηηκληαο ηὴλ κλήκελ, θαὶ κλνινγνῦληαο, Σλ ζαπκαζίσλ πιῆζνο. 

 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο  Θενηόθνλ. 

Ὑκλνῦκελ ηνὺο ἀγλαο, ἐθ λεόηεηόο ζνπ, πξὸο ἀξεηῆο νὕζπεξ 

ἔηιεο ηειείσζηλ, Ἠπεηξσηλ ὡξαηόηεο, ζεπηὲ Ἰάθσβε. 

 

Γπλάκεη ηλ ερλ ζνπ, ἀζζελείαο πάζαο, ἡκλ ζεξάπεπζνλ 

ηάρνο, Ἰάθσβε, ὁ ἀγξππλλ ἐλ ἀζθήζεη θαὶ πξνζεπρόκελνο. 

 

Ὡο θιέτζκα Ὁζίσλ, λέσλ ζε κλνῦληεο, ηλ Εαγνξίσλ 

ἐπόπηα, Ἰάθσβε, ἀπεθδερόκεζα πίζηεη ηὰο ἱθεζίαο ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φξηζηνῦ ηνῦ Εσνδόηνπ, Μῆηεξ γιπθπηάηε, ηνῦ Ἰαθώβνπ 

ἐλζέξκνηο δεήζεζη, πέκςνλ ἡκῖλ ηνῦ Υἱνῦ Σνπ ηὸ κέγα ἔιενο. 

 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ, θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηλ Φεξνπβείκ, θαὶ ἐλδνμνηέξαλ, ἀζπγθξίησο ηλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Ἠιηνὺ Πξνθήηνπ ζεπηῆο Μνλῆο, ἐλ ηῇ Βίηζῃ, ραῖξε, ὁ 

νἰθήησξ θαὶ ἡ ιακπὰο, ηλ ζαπκαηνβξύησλ Ὁζίσλ Ἱεξέσλ, Ἰάθσβε, 

ραξίησλ ζείσλ ὁ ἔκπιεσο. 

 

Φαῖξε, ζεῖνο θῆξπμ Λόγνπ Θενῦ, ζνῦ ἠγαπεκέλνπ, θαὶ 

θαξδίαο ζνπ ἐθεηνῦ, ἐλ πεξηνηθίδη θιεηλλ Ἰσαλλίλσλ, θαὶ 

Εαγνξνρσξίσλ, κάθαξ Ἰάθσβε. 
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Φαίξνηο, Θείᾳ ράξηηη ὁ ζσζεὶο,  ἐθ ηῆο λάξθεο, Πάηεξ, 

θνζκηόηεο Ἠπεηξσηλ, θαὶ ἐθ ππξνβόισλ ἐρζξλ ζε 

ζθνπεπζάλησλ, ἐλ δπζρεηκέξνηο ρξόλνηο ἔζλνπο, Ἰάθσβε. 

 

Φαίξεη Ἀξγπξόθαζηξνλ θαὶ ζθηξηᾷ, ζνῖο ζεπηνῖο ζπαξγάλνηο, 

ὁζηώηαηε ἀζθεηά, Ἄζσλνο ηὸ ὄξνο ηῇ ζῇ ἱεξσζύλῃ, Ἰάθσβε, θαὶ 

Βίηζα βίῳ ἀκέκπηῳ ζνπ. 

 

 

Γεῦηε, ἀλπκλήζσκελ ἐλ ᾠδαῖο, Ἠιηνὺ ηῆο Μάλδξαο, ηνῦ 

Πξνθήηνπ ηὸλ νἰθηζηήλ, ἐλ ηνῖο Εαγνξίνηο, Ἰάθσβνλ ηὸλ πάλπ, ὡο 

λεαπγλ Ὁζίσλ, ἔκπλνπλ ζεζαύξηζκα. 

 

 

Τήξεη ηνὺο ἱθέηαο ζνπ ἀζηλεῖο, ἐλεδξλ ἐρζίζηνπ, ὁ ηλ 

ηνύηνπ δηαθπγὼλ, ράξηηη παγίδσλ ηῇ ζείᾳ ἐλ ἐζράηνηο, ηνῖο ρξόλνηο, 

ζενθόξε, Πάηεξ Ἰάθσβε. 

 

 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

 

 

 

Τὸ Τξηζάγηνλ… 

 

Ἀπνιπηίθηνλ. 

 

Ἦρνο πι. α΄. Τὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Ἰεζνῦλ ηῆο θαξδίαο ἐλ ἀθειόηεηη, ζεξκο ιαηξεύνληα δεῦηε, 

Ὁζίσλ πνγξακκὸλ, Ἱεξέσλ, ηὸλ ἐλ Βίηζῃ ἐλαζθήζαληα, ὡο 

ζαπκαζίσλ θξπθησξὸλ, εθεκήζσκελ ιακπξόλ, Ἰάθσβνλ ηὸλ 

ζεόπλνπλ, ἡκλ ἀλύζηαθηνλ πξέζβπλ, θαὶ ἀξσγὸλ ἐλ πεξηζηάζεζη. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 
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Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ Ξύινπ. 

Πάληαο ηνὺο ἐλ πίζηεη ἀθιηλεῖ, πξνζθπλνῦληαο ζήθελ 

ιεηςάλσλ, ραξηηνβξύησλ δεηλλ, ἀπεηξάζηνπο, Ὅζηε, ζπληήξεη 

πάληνηε, θαὶ ὁδήγεη πξὸο ζέσζηλ, ηνὺο ὁκνινγνῦληαο, ἔλζεόλ ζνπ 

ἄζθεζηλ, ζεκλὴλ ηαπείλσζηλ, πόζνλ Ἰεζνῦ ηῆο πησρείαο, θαὶ ηλ 

ζλ, Ἰάθσβε, ηξόπσλ, Βίηζεο ἀληηιῆπηνξ, ηὴλ ἁπιόηεηα. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

 


