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19 Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Πξνθήηνπ ΗΩΖΛ 
 

Εὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηό Θεόο 

Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Εἶηα ηά Τξνπάξηα. Ἦρνο δ΄. Ὁ 

ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

 

Τνῦ Ἰσὴι ηνῦ ζεεγόξνπ Πξνθήηνπ, πεξηραξῶο 

παλεγπξίζσκελ πάληεο, ἐλ ηνῖο λανῖο πξνζηξέρνληεο ηὴλ κλήκελ 

αὐηνῦ, βίνλ ἔλζενλ κηκνύκελνη, ἀξεηάο ηνπ ζενεηδεῖο, ράξηηαο θαὶ 

δσξεάο, ζείνπ Πλεύκαηνο πίζηεη, ιαβόληνο πξέζβπλ ἔρνληεο Θεῷ, 

ὅπσο πξεζβεύῃ, ἡκῖλ ἔιενο. 

 

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. 

 

Εἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Θεῖε Ἰωήλ, πιζηοὺς 

διαζώζοις. Γεωργίοσ. 

 

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

Θεξκαῖο ζνπ δεήζεζη πξὸο Θεόλ, δηάζσδε πάληαο, ηῶλ ἐλ βίῳ 

δπζρεξεηῶλ, ηνὺο πόζῳ θαὶ πίζηεη ἀδηζηάθηῳ, ὦ Ἰσὴι ζῇ πξεζβείᾳ 

πξνζηξέρνληαο. 

 

ιζὲ εἰο βνήζεηαλ Ἰσήι, ἡκῶλ ηῶλ ηηκώλησλ, θσηνθόξνλ ζνπ 

ἑνξηήλ, θαὶ ηάρεη ζεξάπεπζνλ ηὰ ἄιγε, θαὶ εὐξσζηίαλ ηνῖο ζώκαζη 

βξάβεπζνλ. 

 

Ἰζρὺλ ἡκῖλ δίδνπ ἀεὶ ζνθέ, ςπραῖο ἵλ’ ἁπάζαο, δηαλνίαο ηὰο 

ἐθηξνπάο, ζὺλ πάζεζη ηαύηαηο ὦ Πξνθῆηα, ηῇ ζῇ δπλάκεη 

ἀληηπαξεξρόκεζα. 
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Θενηνθίνλ. 

Δἰξήλελ ἐβξάβεπζε Σὸο Υἱόο, ὁ ιύζαο ηῆο Δὔαο, ηὴλ θαηάξαλ 

θαὶ ηνῦ Ἀδάκ, Παξζέλε ζαξθνύκελνο αἱκάησλ, ἐθ Σνῦ ἁγλῶλ ἣλ 

θἀκῖλ πᾶζη δώξεζαη. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἰηακὰο ηνῦ βειίαξ ζὺ ζηξαηηὰο ἤιαζαο, ἔρζξαλ Ἰσὴι 

γεγελέζη, κὴ ἐλδεηθλύκελνο, ηαῖο πξνζεπραῖο γξεγνξῶλ, θαὶ ηὸλ 

Φξηζηὸλ ἱθεηεύσλ, Ὃλ ἡκᾶο ιπηξώζαζζαη, ζνθὲ δπζώπεζνλ. 

 

Ὦ Πξνθῆηα λῦλ ῥῦζαη ηνὺο ςαικηθῶο ὄλνκα, κέγηζηνλ 

ᾀδόλησλ Γεζπόηνπ, ηνύηνπο ἀπήκνλαο, ηεξῶλ ἐθ βιάβεο δεηλῶλ, 

θαὶ ἐθηεινύλησλ ζὴλ κλήκελ, κλήζζεηη δεόκεζα, ἐλ ὥξᾳ Κξίζεσο. 

 

Ἡ ζεόθζνγγνο γιῶηηα ηαῖο δσξεαῖο Πλεύκαηνο, ῥήκαηα 

ἐιάιεζε ζεῖα, Πξνθῆηα ἔλδνμε· δηὸ ζνθὲ Ἰσήι, ζὲ ἱθεηεύνκελ 

πάληεο, πνλεξίαο πλεύκαηα, πόῤῥσ ἀπέιαζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λπηξνπκέλε ηὸ γέλνο ὡο ζπκπαζὴο Γέζπνηλα, πάληνηε 

ἐιαύλεηο ηὰο λόζνπο, βαιζάκῳ ράξηηνο, Σαῖο κεηξηθαῖο πξὸο Υἱόλ, 

εὐκελεζηάηαηο πξεζβείαηο, ηάρεη ζεξαπεύνπζα, ςπρὰο θαὶ ζώκαηα. 

 

Γηάζσζνλ, ὦ ζεεγόξε Πξνθῆηα παληὸο θηλδύλνπ, ηνὺο ηὴλ 

ζείαλ ζνπ κλήκελ ἐλ ςαικνῖο κεγαιύλνληαο, θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο 

πάζεο ἀλάγθεο. 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξνζηάηελ ζεξκὸλ θαὶ πξέζβπλ πξὸο Φηιάλζξσπνλ, πησρῶλ 

πινπηηζηήλ, παζρόλησλ ἀληηιήπηνξα, ὁδεγὸλ θεθηήκεζα, ζὲ 

Πξνθῆηα ἔλδνμε θξάδνληεο· ζπεῦζνλ ηαρέσο ῥύζαζζαη ἡκᾶο, 

παγίδσλ δαηκόλσλ θαὶ θαθώζεσλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Πξνθεηῶλ ζενθώηηζηε, ράξηλ ηὴλ πινπζίαλ ἐθ ζείνπ 

Πλεύκαηνο, ἥλπεξ εἴιεθαο δὸο ἅπαζη, θαὶ θαξδίαο ιύπεο 

δηαζθέδαζνλ. 
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Ἰσὴι ἱθεζίαηο ζνπ, πξὸο ηὸλ Παλνηθηίξκνλα θαὶ εὐΐιαηνλ, 

ηνὺο ὑκλνῦληάο ζε πεξίζσδε, θαὶ παξάζρνπ βίνλ ἀλεπίιεπηνλ. 

 

Σσηεξίαο ηὸ κήλπκα, ζὺ ζνθὲ πξνεῖπαο ιαῷ ἀγλώκνλη, 

πξνθεηείᾳ ἀιι’ νὐθ ἤθνπζελ, ὃ ἡκῖλ κεηάδνο θσηὶ ράξηηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τὸλ Υἱόλ Σνπ δπζώπεζνλ, ἵλα πᾶζηλ ἵιεσο Κόξε γέλεηαη, 

ἱθεηεύνκελ νἱ δνῦινί Σνπ, ηνῦ θπγεῖλ γεέλεο πῦξ ηὸ ἄζβεζηνλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Οἴθνηο ηνῦ Θενῦ, Ἰσὴι ςαικνῖο ὑκλνῦκέλ ζε, θαὶ 

ἐμαηηνύκεζά ζνπ ηαῖο πξνζεπραῖο, θαὶ ηὴλ πξεζβείαλ ῥπζζῆλαη 

θξηθηῆο θνιάζεσο. 

 

Ὕςσζνλ ζεπηέ, Ἰσὴι Κπξίῳ ρεῖξάο ζνπ, θαὶ παζῶλ θόπαζνλ 

ηὴλ δάιελ ιηηαῖο, ζαῖο πξὸο Σσηῆξα, γαιήλελ ἡκῖλ δσξνύκελνο. 

 

Σθέπε ἐμ ἐρζξῶλ, ὦ Πξνθῆηα ηνὺο ζὲ κέιπνληαο, θαὶ ἐθ 

κεραλεκάησλ ηνῦ πνλεξνῦ, ζῇ ἀληηιήςεη, θαὶ θξνύξεη πηζηνὺο 

ἀπήκνλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γέζπνηλα ἁγλή, ἐθ βειῶλ ηνῦ πνιεκήηνξνο, ηνὺο 

πξνζηξέρνληαο ἐλ πίζηεη ἀθιηλεῖ, ἀεὶ ζθέπε, ηῇ ἀκέηξῳ Σνπ 

ρξεζηόηεηη. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἰάηξεπζνλ, Ἰσὴι ἐθ ζιίςεσλ, ηὴλ λνζνῦζάλ κνπ ςπρὴλ θαὶ 

θαξδίαλ, ηὰο ζπκθνξάο, ἀπνδίσμνλ πόξῥσ, θαὶ εἰξελαίαλ 

θαηάζηαζηλ δώξεζαη, ηνῖο ᾄδνπζη πεξηραξῶο, ἀξεηάο ζνπ ζνθὲ θαὶ 

ραξίζκαηα. 

 

Ἀθάληζνλ, ηνῦ ζαηᾶλ ἐπηλνίαο, θαὶ πνηθίιαο ηνῦ ἐρζξνῦ 

κεζνδείαο, ἀεὶ ζνθέ, κεηαλνίαο ηὴλ ηξίβνλ, ὑπνδεηθλύσλ πξὸο βίνπ 

δηόξζσζηλ, θαὶ ἐλ ηῷ βήκαηη Φξηζηνῦ, ἀθαηάθξηηνλ πνίεζνλ δένκαη. 

 

Σθνηόκαηλαλ, ηνῦ λνὸο ἐθδίσμνλ, ηῷ θσηὶ ηῆο ζετθῆο ράξηηόο 

ζνπ, ὦ Ἰσήι, θαὶ ςπρὰο ιεπθνρξόνπο, ἐθ ηῶλ παζῶλ κεηαλνίᾳ 

θαζάξηζνλ, ῥπόκελνο πεηξαζκηθῶλ, ηνῦ ἐρζξνῦ ἐπηζέζεσλ πάληνηε. 
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Θενηνθίνλ. 

Ὦ Γέζπνηλα, ἐθ παζῶλ κε λήζηεπζνλ, θαὶ δπλάκεη Σνπ 

ἐλίζρπζνλ ζείᾳ· ὅηη ηξνθόο, γιπθαζκὸο θαὶ ἀγάπε, ἡκῶλ ὑπάξρεηο 

ἐιπὶο θαὶ κεζίηξηα· ἀεὶ δ’ὑκλνῦκέλ Σε πηζηῶο, πξνζθπλνῦληεο ηὸλ 

ἄθξαζηνλ ηόθνλ Σνπ. 

 

Γηάζσζνλ, ὦ ζεεγόξε Πξνθῆηα παληὸο θηλδύλνπ, ηνὺο ηὴλ 

ζείαλ ζνπ κλήκελ ἐλ ςαικνῖο κεγαιύλνληαο, θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο 

πάζεο ἀλάγθεο. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

 

Ἀληηιήπησξ ηῶλ Φξηζηηαλῶλ πέιεηο ἔλδνμε, θαὶ κεζίηεο ηῶλ 

ζενζεβῶλ πξὸο ηὸλ Δὔζπιαγρλνλ· ζὺ πηζηνῦ ζνπ ιανῦ ἐδείρζεο 

ζεῖνο ὁδεγόο· δηὸ πξόθζαζνλ ὦ Ἰσήι, εἰο ηὴλ βνήζεηαλ ηαρύ, ηῶλ 

πηζηῶο πξνζθαινύλησλ ζε· ἴαζαη ηνὺο λνζνῦληαο, ἐθιύηξσζαη 

δαηκνλῶληαο, ἡκᾶο ἐθ βιάβεο ἐμεινῦ, θαὶ ἀλάγθεο νὐξαλόθσηε. 

 

Πξνθείκελνλ. Μὴ ἅπηεζζε ηῶλ ρξεζηῶ κνπ, θαὶ ἐλ ηνῖο 

Πξνθήηαηο κνπ κὴ πνλεξεύεζζε. 

 

Ση. Καὶ ἐκάλεζε λιμὸν ἐπὶ ηὴν γῆν, πᾶν ζηήριγμα ἄρηοσ 

ζσνέηριψεν. 

 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Λνπθᾶλ (Κεθ. δ΄ 22-30). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ ἐζαύκαδνλ νἱ ὄρινη ἐπί ηνῖο ιόγνηο ηῆο 

ράξηηνο, ηνῖο ἐθπνξεπνκέλνηο ἐθ ηνῦ ζηόκαηνο ηνῦ Ἰεζνῦ, θαί 

ἔιεγνλ. Οὐρ αὐηόο ἐζηηλ ὁ πἱόο Ἰσζήθ; Καί εἶπε πξόο αὐηνύο· 

πάλησο ἐξεῖηε κνη ηήλ παξαβνιήλ ηαύηελ. Ἰαηξέ, ζεξάπεπζνλ 

ζεαπηόλ· ὅζα ἠθνύζακελ γελόκελα ἐλ ηῇ Καπεξλανύκ, πνίεζνλ θαί 

ὧδε ἐλ ηῇ παηξίδη ζνπ. Δἶπε δέ· ἀκήλ ιέγσ ὑκῖλ, ὅηη νὐδείο 

Πξνθήηεο δεθηόο ἐζηηλ ἐλ ηῇ παηξίδη αὐηνῦ. π’ ἀιεζείαο δέ ιέγσ 

ὑκῖλ· πνιιαί ρῆξαη ἦζαλ ἐλ ηαῖο ἡκέξαηο Ἠιηνῦ ἐλ ηῷ Ἰζξαήι, ὅηε 

ἐθιείζζε ὁ νὐξαλόο ἐπί ἔηε ηξία θαί κήλαο ἐμ, ὡο ἐγέλεην ιηκόο 

κέγαο ἐπί πάζαλ ηήλ γῆλ· θαί πξόο νὐδεκίαλ αὐηῶλ ἐπέκθζε Ἠιίαο, 

εἰκή εἰο Σάξεπηα ηῆο Σηδῶλνο, πξόο γπλαίθα ρήξαλ. Καί πνιινί 
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ιεπξνί ἦζαλ ἐπί ιηζαίνπ ηνῦ Πξνθήηνπ ἐλ ηῷ Ἰζξαήι θαί νὐδείο 

αὐηῶλ ἐθαζαξίζζε, εἰκή Νεεκᾶλ ὁ Σύξνο. Καί ἐπιήζζεζαλ πάληεο 

ζπκνῦ ἐλ ηῇ ζπλαγσγῇ, ἀθνύνληεο ηαῦηα. Καί ἀλαζηάληεο ἐμέβαινλ 

αὐηόλ ἔμσ ηῆο πόιεσο θαί ἤγαγνλ αὐηόλ ἕσο ηῆο ὀθξύνο ηνῦ ὅξνπο, 

ἐθ’ νὗ ἡ πόιηο αὐηῶλ ὠθνδόκεην, εἰο ηό θαηαθξεκλίζαη αὐηόλ. 

Αὐηόο δέ, δηειζῶλ δηά κέζνπ αὐηῶλ, ἐπνξεύεην. 

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Πξνθήηνπ... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

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

ὁ Θεός... 

Ἰσὴι καθάξηε, ζαξθὸο ηὸλ κεκνιπζκέλνλ, θαὶ ςπρῆο ηὸλ 

ἄζηαηνλ, ζὲ λῦλ θαηαθεύγνληα, κὴ ἐάζῃο κε· δένκαη ζῶζόλ κε, 

ἱιάζθσλ Κύξηνλ, ζαῖο ἐλζέξκνηο παξαθιήζεζηλ, ἴαζηλ βξάβεπζνλ, 

ἄκθσ πεηξαζκῶλ δ’ ἐιεπζέξσζνλ, ζιίςεσλ ἐμαηξνύκελνλ, θαὶ ηῶλ 

ραιεπῶλ ζπκθνξῶλ ηνῦ βίνπ· ὅπσο ἀλπκλῶ ζνπ, πιεζὺλ ηῶλ 

ἀξεηῶλ παλαιεζῶο, θαὶ κεγαιύλσ ἐλ ᾄζκαζηλ, ἄζινπο θαὶ θακάηνπο 

ζνπ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Εειώζαο ηὸλ ππξίλνπλ, Ἠιηνῦ ζεῖνλ δῆινλ, ὦ Ἰσὴι ἱεξέ, 

ἐθήξπμαο δνμάδεηλ, ιαῷ Θεὸλ ηὸλ κόλνλ, Ὃλ ζπκθώλσο δνμάδνκελ, 

ηῶλ Πξνπαηόξσλ ἡκῶλ, ὑπεξδεδνμαζκέλνλ. 

 

θξὺλ θύισλ βαξβάξσλ, θαθνδόμσλ ηὰ ζξάζε, 

δαηκνλνπιήθησλ ἰζρύλ, ὦ Ἰσὴι ἐλ ηάρεη, θαηάβαιε ζεόθξνλ, ἵλα 

ραίξνληεο ᾄδνκελ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ἱιέσζαη Γεζπόηελ, αὐιηδόκελνο κάθαξ, κεη’ Ἀζσκάησλ 

ρνξνῖο, θαὶ πᾶζη ηνῖο Γηθαίνηο, θνιάζεσο ῥπζζῆλαη, ηνὺο ἐλ πίζηεη 

θξαπγάδνληαο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σὲ Ἁγλὴ θαζνξῶκελ, ἀπεηξόγακνλ Νύκθελ ὡο πξνθαηεῖδε 

Μσζῆο, ἐλ ηῷ Σηλαίῳ Βάηνλ, θινγὶ παξαδνζεῖζαλ, ἀιι’ δ’ 

ἄθιεθηνλ κείλαζα· δηὸ ηὸ πῦξ ηῶλ παζῶλ, ἡκῶλ ζβέζνλ Παξζέλε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 
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Γῆζελ ἀλῆιζεο, πξὸο ηὴλ Σηὼλ ὦ Πξνθῆηα, ηνῦ πνζεῖλ ὁξᾶλ 

ηὸλ πάλησλ Κηίζηελ· ὅζελ πξνζεπραῖο ζνπ, θἀκῖλ ζὸλ πόζνλ δίδνπ. 

 

ιένπο ζείνπ, θαὶ δσξεῶλ πιῆζνλ πάληαο, θαὶ ιαὸλ ιιάδνο 

γῆο ηηκῶληα, ζὲ ηὸλ ζεεγόξνλ, Πξνθήηελ ηνῦ Κπξίνπ. 

 

Ὦ Παλνηθηῖξκνλ, ηνῦ Ἰσὴι εὐραῖο ζῶζνλ, ηνὺο πηζηῶο 

ἀπαύζησο Σε ὑκλνῦληαο, θαὶ δνμνινγνῦληαο, Σὸλ θξάηνο εἰο 

αἰῶλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῦζαη γεέλεο, ηῶλ νὐξαλῶλ Πιαηπηέξα, θαὶ Ἁγίσλ ἡ 

ἁγησηέξα, Μῆηεξ Σὲ ηηκῶληαο, θαὶ ζθέπε πάζεο βιάβεο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Γαιήληνλ δὸο βίνλ, θύιαηηε κνη Σῶηεξ, ηνῦ Σνῦ Πξνθήηνπ 

ιηηαῖο ηὸλ πξνζθέξνληα, ηόλδε ηὸλ ὕκλνλ θαὶ πάληαο πεξίζσδε. 

 

Ἱθέηεπε Σσηῆξα, ὅπσο ςπρνθζόξσλ, ἁκαξηηῶλ ἀπαιιάμῃ 

ἡκᾶο Ἰσήι, ηνὺο ζὴλ παλέλδνμνλ κλήκελ παλεγπξίδνληαο. 

 

ξδὰο ηῶλ ἀιινπίζησλ, θπγάδεπζνλ Πξνθῆηα, ἡκᾶο ηνὺο 

ἐπαπεηινῦληαο, δνπιῶζζαη νἰθηξῶο θαὶ ὑπεξκάρεη, ηῶλ πίζηεη ἀεὶ 

ηηκώλησλ ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑςίζηνπ ἡ θαζέδξα, πέιεηο ὦ Παξζέλε· δηὸ δπζώπεη Υἱόλ Σνπ 

ζσζῆλαη ἡκᾶο, ηνὺο ἀιεζῆ Θενηόθνλ ὁκνινγνῦληάο Σε. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Ὦ θαηνξζσκάησλ ὑπεξθπῶλ, ἱδξώησλ θακάησλ, δαθξπῤῥόσλ 

ηε πξνζεπρῶλ, ὦ θαὶ ἐγθξαηείαο, λεζηείαο ζσθξνζύλεο, δη’ ὧλ ζνθὲ 

ζὸλ βίνλ, ὄλησο ἐθόζκεζαο. 
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Ῥῦζαη ηῶλ παγίδσλ ηνῦ πνλεξνῦ, ηνὺο ζνὺο ἐμπκλνῦληαο, 

ζείνπο ἄζινπο ὦ Ἰσήι, ἐλάξεηνλ βίνλ, θαὶ πιῆζνο ζαπκαζίσλ, ἃ ἔηη 

δῶλ ἐηέιεηο, ἐλ γῇ Παηέξσλ ζνπ. 

 

Πξόζδεμαη δεήζεηο πάλησλ ἡκῶλ, ηῶλ πηζηῶο ηεινύλησλ, ζὴλ 

παλέλδνμνλ ἑνξηήλ, ἔλδνμε Πξνθῆηα, ηνῦ Πλεύκαηνο δνρεῖνλ, Θενῦ 

ππξίπλνπλ ζηόκα, θαὶ λνῦο ἀείθσηνο. 

 

Ὕςσζνλ ηὰο ρεῖξάο ζνπ πξὸο Θεόλ, ζὲ παξαθαινῦκελ, ὑπὲξ 

δνύισλ ἁκαξησιῶλ, Ἰσὴι Πξνθῆηα, ηῶλ ἀλπκλνινγνύλησλ, ζὴλ 

θσηνθόξνλ κλήκελ, ὡο πξέζβπο ἔλζεξκνο. 

 

Ὕβξηλ ἀπνδίσμνλ ἀθ’ ἡκῶλ, πάζε ςπρνθζόξα, δπζπηζηίαλ 

θαηαιαιηάλ, ηὴλ θηιαξγπξίαλ, ζὺλ ηῇ θηιεδνλίᾳ, θαὶ ἀξεηῶλ 

Πξνθῆηα, δὸο θαξπὸλ εὔρεκνλ. 

 

Μή κνη δὸο Θεῷ ηὸ θαηαθξνλεῖλ, ηῶλ παξαγγεικάησλ, θαὶ 

ζειήκαηνο ἀγλνεῖλ, ἀιιὰ δηδαραῖο ζνπ, θαὶ πξνζεπραῖο παξάζρνπ, 

ηὸλ θσηηζκὸλ θαὶ ράξηλ, ζνθὲ ηνῦ Πλεύκαηνο. 

 

Τνὺο θαηαθηινῦληαο ηὴλ ἱεξάλ, κνξθήλ ζνπ Πξνθῆηα, θαὶ 

αἰηνῦληαο ζὴλ ἀξσγήλ, ῥῦζαη ἐθ θηλδύλσλ, θαὶ ράξηλ ζνπ παξάζρνπ, 

ἰώκελνο ἐθ λόζσλ, ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

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. 

 

Γόμα. 

 

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 
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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. 

 

Κύξηε ἐιέεζνλ κ’ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

 

Πξόζδεμαη Πξνθῆηα Ἰσήι, ὕκλνλ ἱεξὸλ ᾆζκα ζεῖνλ, πξὸο ζὲ 

λῦλ πεξηραξῶο, ῥόδα κῦξα δάθξπα, ἐλ κεηαλνίᾳ ζεξκῆ, θαηαλύμεη 

θαὶ πόζῳ ηε, πηζηῶο ζὴλ εἰθόλα, θαηαζπαδνκέλσλ ζνπ, θαὶ 

ἐθβνώλησλ ηξαλῶο· ἔλδνμε, ζῇ ράξηηη ζθέπε, πάληαο ἐμαηξνύκελνο 

λόζσλ, θαὶ παζῶλ ἡκᾶο θξνπξῶλ ἀπήκνλαο. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

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

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

Γη’ επρώλ… 


