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26 Ινπλίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΜΩΫΣΕΩΣ ηνῦ Οὔγγξνπ, Ἀλη. Μάξθνπ  

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 

 

ὁ ξκβ΄(142) Χαικφο θαί ηφ Θεφο Κχξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. 

Δἶηα  ηά  παξφληα  Τξνπάξηα.   

                        Ἦρνο  δ΄. Ὁ  ὑςσζείο  ἐλ  ηῷ  Σηαπξῷ.  

Τῷ ηῆο ἁγλφηεηνο θαί ηῆο ζσθξνζχλεο*  ἀζείζηῳ ζηχιῳ, ηνῦ 

Κπξίνπ ηῷ δνχιῳ,* ηῷ Μσυζῇ, θξαηίζηῳ ἀξεηῆο ἀζιεηῇ,*   δεῦηε 

θαί πξνζπέζσκελ* κεη’εὐιαβείαο βνῶληεο,*  ζαῖο εὐραῖο ἐιέεζνλ*  

ηνχο θινγῇ θαηνκέλνπο*  ἀθνιαζίαο πλεχκαηνο δεηλῆο,*  ἵλα 

ηηκῶκελ* ηά ζά, Πάηεξ, κλεκφζπλα.   

Δόμα. Ὅκνηνλ.  

Τφλ Οὐγγαξίαο εὐγελέζηαηνλ γφλνλ* θαί ηφλ ηῆο Λαχξαο 

κνλαρφλ Μσυζέα* ηφλ ἐλ Λεηρίᾳ γλψκῃ καξηπξήζαληα,* δεῦηε 

εὐθεκήζσκελ,* ἐιέεζνλ ἐθβνῶληεο* ηνχο παξαπηθξαίλνληαο* ηφλ 

Θεφλ ηῇ πνξλείᾳ*  θαί εἰο ηάο ἄλσ ὁδήγεζνλ κνλάο* θαί κεηαλνίᾳ* 

ἡκᾶο ρεηξαγψγεζνλ. 

Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. Ὅκνηνλ. 

Τῇ  Θενηφθῳ  ὡο  κεηξί  ἐθβνῶκελ,* νἱ  ηπξαλλνχκελνη  

ζαξθφο  δπλαζηείᾳ,* ηῷ κεηξηθῷ Σνπ θίιηξῳ ἐιέεζνλ ἡκᾶο·* 

ζπεῦζνλ, Κφξε, ῥχζαζζαη* ηῶλ ηνῦ Βειίαξ  παγίδσλ,* πάζεο ηε 

ἐπηζέζεσο* θαί ὁιεζξίνπ πνξλείαο·* ὑπέξ ἡκῶλ  γάξ Σνῦ δέεηαη 

ζεξκῶο,* ὁ Σφο ἱθέηεο* Μσυζῆο ὁ ζεηφηαηνο. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

 

Εἶηα  ὁ Καλώλ, νὗ  ἡ  ἀθξνζηηρίο· ΑΓΝΟΙΑΣ ΤΟΝ ΣΤΥΛΟΝ 

ΥΜΝΩ ΜΩΥΣΕΑ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ. 

ᾨδή  α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ  δηνδεύζαο. 

Ἁγλνίαο, ὦ θίινη, ηῷ ἐξαζηῇ* θαί ηῆο ζσθξνζχλεο* δηά βίνπ 

ηῷ ηηκεηῇ,* Μσυζῇ ηῷ Οὔγγξῳ, ηῷ ἐλ Λαχξᾳ* νἱ ππξνχκελνη 

πάζεζη ζπεχζσκελ.  
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Γάκνλ ηφλ ἐπίγεηνλ ἐθθπγψλ,* γάκνπ νὐξαλίνπ* κεηά 

Νπκθίνπ ἐπηηπρψλ,* πέθελαο, παξζέλε, ηνῦ Θεφπηνπ* Μσυζέσο ἐλ 

πᾶζη ὁκφηηκνο. 

 

Νίθελ θαηά πιάλνπ ἐπηηπρψλ,* λίθαο λῦλ ραξίδεηο* ηνῖο 

ηξπρσκέλνηο ὑπφ παζῶλ* δηφ ἡκᾶο ῥῦζαη, ζενθφξε, * ἀπφ παζῶλ 

ηῶλ ςπρνθζφξσλ πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὅινλ ἐλππάξρνληα ἐλ δεζκνῖο*  ζαξθφο ζθηξηεκάησλ,*  

ἱθεηεχσ ἀπαιιαγήλ* δεζκῶλ ηῶλ ἐθεῖζε, Θενηφθε,*  εὐραῖο ἁγίαηο, 

ζεπηή κεζηηείᾳ Σνπ.   

 

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Ἰφλ ὄθεσο, Πάηεξ,* ἐλ ηῇ ζαξθί θέξνληη,* παζῶλ ἰνβφισλ 

ηακεῖνλ* ὁ ηάιαο πέθπλα,* πιήλ ζχ κνί δψξεζαη* ἀπαιιαγήλ ἀπφ 

ηνχησλ,* ὁ θαλείο ἁγλφηεηνο* ηακεῖνλ ἄξηζηνλ. 

 

Ἀπφ πάζνπο πνξλείαο*  ἀγάπῃ ζῇ ἐπηθάιπςνλ,* ηῇ ηῆο 

ζσθξνζχλεο θαιχπηξᾳ·* ςπρήλ δέ ζηέγαζνλ* ἐλ ἀπαζείαο ζθεπῇ, * 

αὐηῆο δέ Πάηεξ, ηήλ δξφζνλ*  ζνῖο δνχινηο ἐπφκβξηζνλ,* θιφγαλ 

ζβελχσλ ηνῦ ζψκαηνο.  

 

Σαξθφο ηήλ ἀιγεδφλα* ἡ ἁκαξηία ἐπέθεξε,* ηνῖο κεηά ηήλ 

πηῶζηλ ἀλζξψπνηο,* πιήλ  ζχ  ζεξάπεπζνλ,* ὁ ηῶλ βαζάλσλ 

ιαβψλ*  ἐλ ζψκαηη ηήλ πεῖξαλ·* δηφ παζρφλησλ πχξσζηλ* ζβέζνλ 

θαί δξφζηζνλ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Τνκήλ ηῆο ἁκαξηίαο* ηήλ ηῆο ζαξθφο, Ὅζηε,* ράξηζαη ἡκῖλ 

ηξπρσκέλνηο* πάζεζη ζψκαηνο,* ἀπφ Παξζέλνπ ιαβψλ* ηήλ ράξηλ 

ηνῦ ἰᾶζζαη*  ηφ ηῆο ζαξθφο εὐψιηζζνλ* θαί  θαηαξγεῖλ αὐηφ. 

 

Γηάζσζνλ* ἀπὸ παζῶλ ηνχο δνχινπο ζνπ, ζεῖε Πάηεξ,* ὅηη 

πάληεο νἱ ἐλ δεηλνῖο πξὸο ζὲ θαηαθεχγνκελ,* ὡο ἔρνληα πξὸο Θεὸλ 

παῤῥεζίαλ. 
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Ἐπίβιεςνλ* ἐλ εὐκελείᾳ, Παλχκλεηε Θενηφθε,* ἐπί ηήλ ἐκήλ 

ραιεπήλ ηνῦ ζψκαηνο θάθσζηλ* θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηφ ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Τῆο Λαχξαο, Μσυζῆ,* ηῆο ηῶλ Σπειαίσλ θφζκεκα*, δπζψπεη 

Φξηζηφλ,* ιπηξνῦζζαη πάζεο πηψζεσο,* ηνχο πίζηεη ζέ 

γεξαίξνληαο* θαὶ πηαηζκάησλ δηδφλαη ζπγρψξεζηλ* θαὶ ἐθ παζῶλ 

ζαξθφο ἀπαιιαγήλ,* ηνὺο ζπεχδνληαο, Πάηεξ,* ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ. 

 

ᾨδή δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Οἴκνη, πῶο θαηεῤῥχπσζα* ηῆο ςπρῆο κνπ Κχξηε, ηφ ρηηψληνλ,*     

πιήλ πξεζβείαηο ηνῦ ἱθέηνπ Σνπ* Μσυζέσο, Σῶηεξ, ἀπνθάζαξνλ.   

 

Νίθελ δίδνπ κνη, Ὅζηε,* θαηά ηῶλ ηῆο ζαξθφο κνπ ἐμάξζεσλ*  

ηῇ δπλάκεη ηῇ δνζείζῃ ζνη,* εἰο ἀληίδνζηλ ηῶλ ζείσλ παιαηζκάησλ 

ζνπ.  

 

Σῶζαη ζπεῦζνλ, ἀπφιπκη,* πάζεζηλ ὁιεζξίνηο ὁιχκελνλ,* θαί 

ἀλφξζσζνλ ηφλ θξάδνληα*  Μσυζῆ, ἐιέεζνλ ηφλ δνῦινλ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τήλ ἐκήλ, Ἀεηπάξζελε,* ἐλ βνξβφξῳ ὄδνπζαλ ἀπνθάζαξνλ* 

ςπρήλ ἀζιίαλ ηνῦ δνχινπ Σνπ,* ηῇ πξεζβείᾳ Μσυζέσο Σνῦ 

ζεξάπνληνο. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὕςσζνλ ιαφλ* ηῷ ππζκέλη θαηαθείκελνλ* ηῶλ παζῶλ ηῶλ 

ζαξθηθῶλ, ὦ Ἀγαζέ,* ὁ ηήλ πξεζβείαλ* ηνῦ Ὁζίνπ Σνπ δερφκελνο. 

 

Λάκςνλ ἐθ’ ἡκᾶο* ηῇ πξεζβείᾳ ηνῦ Ὁζίνπ Σνπ,* ηῆο 

ἁγλφηεηνο ηφ θῶο θαί ηῶλ παζῶλ* ηῶλ γεΐλσλ ηήλ ζθνηφκαηλαλ 

δηάιπζνλ. 

 

Ὅινλ κε Παηξί,* δηά Πλεχκαηνο Ἁγίνπ Σνπ* ἐπηζχλαςνλ, 

ἁγλφηεηη Φξηζηέ,* ἐθθαζάξαο* κεηαλνίᾳ κνπ ηφλ βφξβνξνλ.  
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Θενηνθίνλ. 

Νήςεσο πεγήλ* Μσυζέσο ηαῖο δεήζεζη,* Ἀεηπάξζελε, θσηί 

ηῶλ ἀξεηῶλ,* ἀλάδεημφλ κε,* ηφλ ἐλ βάζεη θαηαθείκελνλ. 

 

ᾨδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ὑςφζελ κνη* ηήλ ἐλίζρπζηλ, Ἅγηε,* ἐμαπφζηεηινλ, ηῷ ἄθξνλη 

βίῳ*  ηήλ ηῆο ςπρῆο θαί ηνῦ ζψκαηνο ῥῶζηλ* θαηαβαιφληα, 

ἀζζελείᾳ δέ θείκελνλ·* ζνῦ δένκαη ηνῦ ληθεηνῦ*  ηῶλ ηῆο ζαξθφο 

παξαπηψζεσλ, Ὅζηε.   

 

Μαλίαλ* θαί πξνζβνιήλ ηνῦ ἀιάζηνξνο* ἀπέθξνπζαο, 

Μσυζῆ, δηά βίνπ,* ὅηη ἐλ ζνί θαηεζθήλσζελ ὄλησο* ηνῦ 

Παξαθιήηνπ ἡ ράξηο, ζεζπέζηε·* δηφ ἐθάλεο ηνῖο ιανῖο,* ηῆο 

ἁγλφηεηνο κέγαο δηδάζθαινο. 

 

Νελίθεκαη,* ὑπφ παζῶλ ηῶλ ηνῦ βίνπ* ηῶλ ἀθαζάξησλ, ἅ  

κνιχλνπζηλ ὅισο,* ηήλ  ἐλ  ἐκνί  ηνῦ  Κπξίνπ  εἰθφλα·* πιήλ ζαῖο 

δεήζεζη ζείαηο ἐιέεζνλ,* ηφλ πάζεζη θζνξνπνηνῖο* θαηαηξπρφκελνλ,  

Πάηεξ ζεζπέζηε.   

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡξάτζνλ* ςπρήλ ἐκήλ, Ἀθήξαηε,* ἀκαπξφηεηα παζῶλ 

θαηαξγνῦζα,* ὑπέξ ἐκνῦ ηνῦ παληάιαηλνο δνχινπ,* ηφλ Σφλ Υἱφλ 

δπζσπνῦζα θαί Κχξηνλ,* ὅηη κεγίζηελ πξφο Αὐηφλ* παῤῥεζίαλ 

θξαηεῖο, Ἀεηπάξζελε. 

 

Γηάζσζνλ* ἀπὸ παζῶλ ηνχο δνχινπο ζνπ, ζεῖε Πάηεξ,* ὅηη 

πάληεο νἱ ἐλ δεηλνῖο πξὸο ζὲ θαηαθεχγνκελ,* ὡο ἔρνληα πξὸο Θεὸλ 

παῤῥεζίαλ. 

 

Ἄρξαληε,* ἡ δηά ιφγνπ ηφλ Λφγνλ ἀλεξκελεχησο,* ἐπ’ 

ἐζράησλ ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζψπεζνλ,* ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ 

παξξεζίαλ. 
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Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία  ηῶλ  Χξηζηηαλῶλ. 

Μσυζέσο ηῇ πξεζβείᾳ, Πνιπέιεε,* ἱθεζίαηο ηε αὐηνῦ θαί 

δεήζεζη* ηῷ  Σῷ ιαῷ  ἐπίβιεςνλ  θαί  ζῶζνλ  ἡκᾶο·* ἡκάξηνκέλ  

Σνη, Ἀγαζέ,* θαί  παξνξγίδνκελ  ἀεί,* ηήλ  Σήλ  ἀγαζφηεηα·* δέρνπ  

ηήλ  κεζηηείαλ*  ηνῦ ἁγίνπ Σνπ δνχινπ,* ἐπηθακπηφκελνο, Σσηήξ,* 

αὐηνῦ  ηαῖο  δεήζεζη. 

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ, ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ 

Αὐηοῦ.Ση.  Τὶ ἀνηαποδώζω ηῷ Κσρίῳ περὶ πάνηων, ὧν ἀνηαπέδοκέ 

μοι; 

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

Δἶπελ ὁ Κχξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πάληα κνη παξεδφζε 

ὑπὸ ηνῦ Παηξφο κνπ· θαὶ νὐδεὶο ἐπηγηλψζθεη ηὸλ Υἱφλ, εἰ κὴ ὁ 

Παηήξ· νὐδὲ ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλψζθεη εἰ κὴ ὁ Υἱφο θαὶ ᾧ ἐὰλ 

βνχιεηαη ὁ Υἱὸο ἀπνθαιῦςαη. Γεῦηε πξφο κε πάληεο νἱ θνπηῶληεο 

θαὶ πεθνξηηζκέλνη, θἀγὼ ἀλαπαχζσ ὑκᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγφλ κνπ ἐθ᾿ 

ὑκᾶο, θαὶ κάζεηε ἀπ᾿ ἐκνῦ, ὅηη πξᾷφο εἰκη, θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ, 

θαὶ εὑξήζεηε ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο ὑκῶλ. Ὁ γὰξ δπγφο κνπ 

ρξεζηφο, θαὶ ηὸ θνξηίνλ κνπ ἐιαθξφλ ἐζηηλ. 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ… 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηφθνπ… 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεός... 

Σαξθφο ἡδππάζεηαλ* θαηαβαιὼλ ζείῳ πφζῳ,* ἀλδξηθῶο 

ἐλήζιεζαο* ζεῖνλ ηῷ Παληάλαθηη ἔρσλ ἔξσηα·* θαὶ δσῆο 

θξείηηνλνο* θαηαμησκέλνο,* Μσυζῆ ζαπκαζηψηαηε,* ἀπαχζησο 

πξέζβεπε,* πάζεο ζπκθνξᾶο θαὶ θαθψζεσο,* δεηλῆο ηε 

πεξηζηάζεσο* θαὶ ἐπηβνπιῆο ηνῦ ἀιάζηνξνο,* ἀηξψηνπο ηεξεῖζζαη* 

ηνὺο κέιπνληαο ηὴλ ἄζιεζηλ ηὴλ ζήλ,* δη’ ἧο Φξηζηὸλ ἐκεγάιπλαο,* 

ηὸλ ζὲ ζαπκαζηψζαληα.  
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ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Μαθξπλζεὶο ηνῦ Σνῦ θφβνπ,* εἰο ἀπείξνπο αἰῶλαο κέιισ 

θνιάδεζζαη* θαὶ θφπηεζζαη θαὶ θιαίεηλ,* ἀιιά  ζῶζφλ κε, Σῶηεξ,* 

ηῇ πξεζβείᾳ ηνῦ δνχινπ Σνπ,* ἵλα Σε πφζῳ ἀλπκλῶ,* εἰο πάληαο 

ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Ὦ ηῶλ ζείσλ ἀγψλσλ,* δη’ὧλ ἡγηάζζεο, Πάηεξ καθάξηε,* θαὶ 

ράξηλ θαὶ εἰξήλελ,* παξέρεηο αὐηαδέιθνηο,* ηνῖο πηζηῶο 

ἀλαθξάδνπζηλ·* ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ* Θεὸο, εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ὑκᾶο ῥῦζαη θηλδχλσλ* ἐθιπηξνχκελνο, Πάηεξ, ηῇ πξνζηαζίᾳ 

ζνπ,* ζαξθφο ἐπαλαζηάζεηο* θαηαζηέισλ εὐραῖο ζνπ* ηνῖο ἐθ 

πφζνπ θξαπγάδνπζη·* ραῖξε ἀγλνίαο θσζηήξ* θαί ζσθξνζχλεο 

γέξαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σσηεξίαο ηὴλ ηξίβνλ* εὔζπλφλ κνη, Παξζέλε, θαὶ 

θαηαμίσζνλ* ηὸλ ἐιαθξὸλ βαζηάδεηλ* δπγὸλ Φξηζηνῦ Κπξίνπ,* 

Ἀεηπάξζελε Γέζπνηλα,* ἵλα ηῆο ζείαο ραξᾶο* ἀμησζῶ θαὶ δφμεο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἐθ ηῆο ζαξθφο ηε* ηῶλ ἐπηζέζεσλ ῥχνπ*  θαί δηαλνίαο 

ἀηάθησλ ζθξηηεκάησλ,* ὡο νὐξαλφζελ* ιαβψλ ηαχηελ ηήλ ράξηλ. 

 

Ἀπαιιαγῆλαη* ηῶλ πξνζβνιῶλ ηνῦ βειίαξ*  θαί ηῶλ αὐηνῦ 

ἐπηζέζεσλ ὅισο* δεφκεζά Σνη* νἱ ρξήδνληεο ἐιένπο. 

 

Ἁγλείαο ηείρεη* πεξηηείρηζνλ, ὅπσο* ἀληηζηῆλαη δπλεζψκεζα, 

Πάηεξ, * ηνῦ ἀληηθεηκέλνπ* ηά βέιε ηά ππξθφξα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ναφλ Υἱνῦ Σνπ* ἀλάδεημνλ, Κφξε,* ηήλ ςπρήλ ηνῦ Σνῦ 

παληιήκνλνο δνχινπ,* ηνῦ ἐμαλπςνῦληνο* πξφο Σέ λνφο ηφ ὄκκα. 
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ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Τνὺο πφζῳ πξνζθπλνῦληαο* Λεηςάλσλ ζνπ ηήλ ζήθελ,* ηήλ 

ἐλ ηῇ Λαχξᾳ Σπειαίσλ θεηκέλελ λῦλ,*  ηῆο ηῶλ παζῶλ ἀινγίαο* 

πάληαο ἀπάιιαμνλ. 

 

Ὡξάΐζνλ εὐραῖο Σνπ* ςπρῶλ ηήλ ἀθνζκίαλ* θαί δπζσδίαλ 

παζῶλ ἐμαθάληζνλ* ηῇ εὐσδίᾳ ἀξεηῶλ* ηῶλ ηνῦ Πλεχκαηνο.  

 

Νηθήζαο ἐλ ηῷ θφζκῳ* Μάξηπζη ζπγρνξεχεηο* θαί ηῶλ Ὁζίσλ 

ηνῖο δήκνηο δεφκελνο,* ὑπὲξ ηῶλ πίζηεη ηεινχλησλ* ηὴλ ζείαλ 

κλήκελ ζνπ. 

 

Ἰιχνο ἁκαξηίαο* θάζαξφλ κε,Πάηεξ,* πξεζβεπηηθαῖο ζνῦ 

ἀξδείαηο, ζεφηηκε,* θαὶ νὐξαλφζελ γιπθαζκφλ* ἐπφκβξηζνλ δένκαη. 

 

Ὁζίσο δηαλῦζαη,* πάληα κνπ ηὸλ βίνλ,* ἐλίζρπζφλ κε, ηῆο 

Λαχξαο ηφ θαχρεκα,* ἵλα δσῆο ηῆο ἀιήθηνπ* ηχρσ ὁ ἄζιηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑςίζηνπ ραῖξε Μῆηεξ,* Κεραξηησκέλε,* ἡ ηῆο ςπρῆο κνπ 

ραξὰ θαὶ παξάθιεζηο* θαὶ εὐθξνζχλε ἁγία* θαὶ ζσηεξία κνπ. 

 

Ἄμηφλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο… 

 

Βίῳ δηαπξέςαο ἀζθεηηθῷ,* ἤζιεζαο λνκίκσο* θαὶ θαζεῖιεο 

ηὸλ δπζκελῆ,* Μσυζῆ ηξηζκάθαξ,* Φξηζηνῦ Ὁζηνκάξηπο·* δηὸ ηνῖο 

ζὲ ηηκῶζη* δίδνπ βνήζεηαλ. 

 

Ὅξκεζνλ ηνχο δνχινπο ζνπ νὐξαλῷ,* ζεφηηκε Πάηεξ,* 

πάλησλ δέ θάλεζη βνεζφο,* ηῶλ πξνζεξρνκέλσλ* ηνῖο ζείνηο ζνπ 

ιεηςάλνηο* θαὶ ἐπηθαινπκέλσλ* ηὴλ πξνζηαζίαλ ζνπ.  

 

Ἥλεγθαο βαζάλνπο ἐλ ηῇ ζαξθί* πνζψλ ηήλ ἁγλείαλ,* ὥζπεξ 

ἄζαξθνο, Μσυζῆ,* θαὶ ηῆο ἀλνκίαο* ἀπέηεκεο ηὸ θξάηνο,* ὑπὲξ 

Φξηζηνῦ ζφλ αἷκα* ἐθρχζαο, Ὅζηε. 

 



[188] 

 

Θξφλῳ παξηζηάκελνο ηνῦ Φξηζηνῦ,* Μσυζῆ ηξηζκάθαξ,* 

εὐθιεήο ὡο ἀγσληζηήο,* πξέζβεπε ἀπαχζησο,* πάζεο ιπηξνῦζζαη 

βιάβεο,* ηνὺο πξνζηφληαο, Πάηεξ,* ζήθῃ Λεηςάλσλ ζνπ. 

 

Μέγαο ἀλεδείρζεο ηνῖο ἐλ ηῇ γῇ,* ηξηζφιβηε Πάηεξ,* 

ἀξηζηεχζαο πλεπκαηηθῶο* θαὶ ηῶλ ζῶλ αἱκάησλ* ἐθρχζεη 

ὑπεκθαίλεηο* ηὴλ πξὸο Φξηζηὸλ ηειείαλ* ἀγάπελ, Ἅγηε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί,* Πξφδξνκε Κπξίνπ,* 

Ἀπνζηφισλ ἡ δσδεθάο,* νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηφθνπ,* 

πνηήζαηε πξεζβείαλ* εἰο ηφ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κχξηε,* ἐιέεζνλ ἡκᾶο.. 

Δόμα.Κχξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο….Καί λῦλ.Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ 

πχιελ ….. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάληαο ηνχο πξνζθεχγνληαο  πηζηῶο,* ἐπί  ηῶλ ιεηςάλσλ ηῇ 

ζήθῃ* θαί ηῇ εἰθφλη, ζεπηέ,* ῥχνπ πάζεο ζιίςεσο θαί 

πεξηζηάζεσο·* ηῶλ  παζῶλ δέ δηάιπζνλ* ηφλ  ζάινλ πηαηφλησλ,* 

ἅπαζη  πξνρέσλ λῦλ*  ράξηλ  ζσηήξηνλ·* ζχ  γάξ ηῶλ Σπειαίσλ 

ὑπάξρεηο θαί Ῥσζίαο πάζεο πξνζηάηεο,* πάλησλ δέ πηζηῶλ ζεπηφλ 

ἐληξχθεκα. 

 

Γέζπνηλα, πξφζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνχισλ Σνπ* θαὶ 

ιχηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

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

θχιαμφλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ.  

 

  

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 
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