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23 Οθησβξίνπ ΠΑΡΑΚΛΗΙ ΑΓΙΟΤ 

ΙΑΚΧΒΟΤ ΑΓΔΛΦΟΘΔΟΤ 
 

Δη’ εὐτῶλ ηῶλ Ἁγίφλ Παηέρφλ ἡκῶλ, Κύρηε Ἰεζοῦ Χρηζηέ ὁ 

Θεός, ἐιέεζολ θαί ζῶζολ ἡκᾶς, Ἀκήλ. 

 

Φαικόο ξκβ’ (142) Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο … 

Καί εὐζύο ςάιιεηαη ηεηξάθηο ἐμ’ ὑπακνηβῆο, κεηά ηῶλ νἰθείσλ 

ζηίρσλ:Θεόο Κύξηνο θαί ἐπέθαλελ κῖλ… 

 

Εἶηα ηὸ ηροπάρηολ. Ἦτος δ΄. Ὁ ὑυφζεὶς ἐλ ηῷ Σηασρῷ. 

Σνῦ Θεαδέιθνπ Ιαθώβνπ ηὴλ κλήκελ, λῦλ ἐθηεινῦληεο 

Υξηζησλύκσλ ρνξεῖαη, ηαῖο πξὸο Υξηζηὸλ αἰηνύκεζα δεήζεζη, δη’ 

ἀγάπελ ῥεύζαληνο, ὑπὲξ πίζηεσο αἷκα, θαζὼο εὐπαῤῥεζίαζηνο, 

πξεζβεπηὴο ἐζηὶλ ὄλησο· δηὸ βνήζσκελ αὐηῷ ηξαλῶο· ἐλ ὥξᾳ δίθεο, 

κῶλ πάλησλ κλήζζεηη. 

 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε 

Φαικόο λ’ (50). ιέεζόλ κε, ὁ Θεόο.. 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦτος πι. Δ΄. Ὑγρὰλ δηοδεύζας. 

Θεὸλ ἐθδπζώπεη ὐπὲξ κῶλ, Ἰάθσβε κάθαξ, ὁ κεξίδα ζνπ δνὺο 

Αὐηῷ, ηῶλ ζὲ ἀλπκλνύλησλ ἐπαμίσο, πνίκλεο ἀκλῶλ δεμηνῖο 

ἀξηζκήζαζζαη. 

 

ιζὲ εἰο βνήζεηαλ ηῶλ πηζηῶλ, ηηκώλησλ ε Πάηεξ, ηῆο ηῶλνο 

Ἀξρηεξεῦ, ὡο πξώηηζηνο ηαύηεο Ἱέξαξρεο, θαὶ ἐμ ἀλάγθεο κᾶο 

ἐιεπζέξσζνλ. 

 

Ἀπόζηνιε πξέζβεπε ἐθηελῶο, ὑπὲξ ηῶλ ὑκλνύλησλ, ζὲ ὡο δίθαηνλ 

ἄλδξα λῦλ, ὁ αἷκα Ἰάθσβε ἐθρύζαο, Ἱεξνκάξηπο Κπξίνπ 

δεηθλύκελνο. 
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Θεοηοθίολ. 

Γεηλῶλ κε ἀπάιιαμνλ ραιεπῶλ, θαὶ ζαλαηεθόξνπ, ἀζζελείαο 

ζαξθὸο Ἁγλή, παζῶλ ςπρηθῶλ ηῶλ ὀιεζξίσλ, ὅπσο ἐλ ὕκλνηο ἀεὶ 

καθαξίδσ ε. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐραλίας ἁυῖδος. 

πεξείαο δαηκόλσλ κᾶο ἀπνιύηξσζαη, ηνὺο Θεάδειθε ηνῦ Κπξίνπ 

ᾠδαῖο ηηκῶληάο ζε, ζὺ γὰξ πηζηῶο ἐθ Υξηζηνῦ, ἀπείιεθαο ἐμνπζίαλ, 

ἀπειαύλεηλ πλεύκαηα, ζενκαθάξηζηε. 

 

Λνηκηθῶλ λνζεκάησλ ηαρὺ κᾶο ἴαζαη, ηνὺο ἁπαληαρνῦ ηνὺο ζνὺο 

πόλνπο, πόζῳ θεξύηηνληαο, ὅηη ἐδόζε ζνθέ, ζνὶ ἐθ Θενῦ ζεία ράξηο, 

θαὶ ςπρῆο ζεξάπεπζνλ, πάλησλ ηὰ ηξαύκαηα. 

 

Φηιαπηίαο θαθίαο θαὶ κηαξῶλ πξάμεσλ, ῥῦζαί κε πηζηῶο ζνὶ 

θξαπγάδσ· κῦζηα Ἀπόζηνιε, ὁ δηδαρζεὶο ἐθ Υξηζηνῦ, ἣλ πξῶηνο 

ἔγξαςαο ζείαλ, ιεηηνπξγίαλ ἅπαληαο, θαζαγηάδνπζαλ. 

 

Θεοηοθίολ. 

Δὐκελέζη πξεζβείαηο ὑπὲξ κῶλ πξόζδεμαη, Λόγε ηνῦ Θενῦ ηῆο 

Μεηξόο νπ, θαὶ δὸο ἀκείκνλα, παξαγγεικάησλ δ’ Αὐηνῦ, κὴ 

ἐπηιήζκνλεο εἶλαη, πάληεο νἱ ηηκῶληέο ε, γέλνπο ηὴλ ζώηεηξα. 

 

Γηάζσζνλ, ἐθ πάζεο βιάβεο θαὶ λόζσλ ηνὺο ζὲ ηηκῶληαο, ζενθῆξπμ 

Ἰάθσβε ἐλ εὐήρνηο ᾄζκαζη, ζὺ γὰξ εἶ, αὐηάδειθνο Θενῦ δῶληνο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦτος β΄. Πρεζβεία ζερκή. 

ὺ θήξπμ ζεξκὸο ἀλεδείρζεο Ἰάθσβε, Υξηζηνῦ ἀδειθόο, παλεύθεκε 

Ἀπόζηνιε· δηὸ πάληαο πξόζδεμαη, ηνὺο πηζηῶο ζνη κάθαξ 
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πξνζηξέρνληαο, θσηὸο ραξίησλ δ’ ἔκπιεζνλ κᾶο, θαζὼο ἀζηὴξ εἶ 

ζενιακπέζηαηνο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθοα Κύρηε. 

Ἰαθώβνπ δεήζεζη, πξόζδεμαη ἐλζέξκνηο σηὴξ θηιάλζξσπε, θαὶ δὸο 

πᾶζη ηὰ εὐθξόζπλα, ηὴλ ὁδὸλ δεηθλύσλ ηὴλ ζσηήξηνλ. 

 

Ἀζιεηὰ παλανίδηκε, ιίζνηο ἀλεξέζεο ὅηη δηήιεγμαο, Ἰνπδαίσλ ηὴλ 

ἀζέβεηαλ, ἴζπλνλ κᾶο λῦλ πξὸο εὐζέβεηαλ. 

 

Κιένο ἔλζενλ γέγνλαο, ὁ δηὰ ἀγάπελ Υξηζηνῦ θαὶ ζάλαηνλ, 

ὑπνκείλαο ἱεξώηαηε· δηὸ πόζνλ ζνπ πηζηνῖο ἐκθύηεπζνλ. 

Θεοηοθίολ. 

Ὦ ἁγλὴ ἐζσκάησζαο, Λόγνλ ἐθ ιαγόλσλ νπ ηὸλ ὑπέξζενλ, Ὃλ 

δπζώπεη κᾶο ῥύζαζζαη, ἐθ ππξὸο ἀζβέζηνπ ηῆο θνιάζεσο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζολ ἡκᾶς. 

Βιέςνλ πξὸο κᾶο, ἱιαξῷ ζνὶ κάθαξ ὄκκαηη, ὅηη ἔρεηο παῤῥεζίαλ 

πξὸο Υξηζηόλ, ὡο ζείνο Σνύηνπ Μαζεηήο ηε θαὶ Θεάδειθνο. 

 

Ἕιθπζνλ κᾶο, ηῷ ἀγθίζηξῳ ηῆο ζαγήλεο ζνπ, ὡο ζνθὸο ἔκπεηξνο 

ἀιηεύο, θαὶ πξὸο βίνλ κεηαλνίαο θαζνδήγεζνλ. 

Γὸο ηνῖο ζὲ πηζηῶο, ἀλπκλνῦζη Ἀδειθόζεε, ἐλ ςαικνῖο ςπρῆο ηὰ 

θξείηησ θαὶ δεηλάο, ἴαζαη λόζνπο, ηῇ ηαρείᾳ ἀληηιήςεη ζνπ. 

 

Θεοηοθίολ. 

Ἔπαπζαο ἁγλή, Πξνπαηόξσλ ηὸ θαηάθξηκα, ηνὺο ηὸλ πάληαο 

δηθαηώζαληα ζαξθὶ Υξηζηὸλ ηεθνῦζα, Ὃλ ὑπὲξ κῶλ δπζώπεζνλ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ. 

Ξνάλσλ, βδειπξὰλ πιάλελ ζθόξπηζνλ, θαὶ πξὸο Φῶο ζενιακπέο, 

κᾶο ἄγε πᾶζη ζνθέ, ηὸ ζηεῤῥόλ ζνπ παξάζρνπ, ἵλ’ ὡο Ἰώβ, ηὰ δεηλὰ 
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ὑπελέγθσκελ, ἐθθύγσκελ βέιε δ’ ἐρζξνῦ ἰνβόια, πξνζηάηεο 

δεηθλύκελνο. 

 

Ἀκίζζσο, ηὰ ἀιγεηλὰ λνζήκαηα, ζεξαπεύεηο ηῷ ἁγίῳ ἐιαίῳ, ηὰο 

ιππεξὰο θαηαζηάζεηο καθξύλεηο, θαὶ πεηξαζκνὺο ἀπειαύλεηο 

Ἀπόζηνιε, καθξὰλ ἀπὸ ηῶλ ςαικηθῶο, ἀλπκλνύλησλ ηὴλ ἔλδνμνλ 

κλήκελ ζνπ. 

 

Ἱθέηεπε, Ἰεζνῦλ Ἰάθσβε, κῖλ δνῦλαη ηὴλ ὀθιὴλ ἐγθιεκάησλ· ὅηη 

Αὐηῷ παῤῥεζίαλ κεγάιελ, ὠο Μαζεηὴο θαὶ Θεάδειθνο θέθηεζαη, 

θαὶ κλήζζεηη ὥξᾳ θξηθηῇ, κῶλ πάλησλ πηζηῶο ἀλπκλνύλησλ ζε. 

 

Θεοηοθίολ. 

πῆξμαο, ηὸ θαζαξώηαηνλ θξίλνλ, ἐλ θνηιᾶζη παξζελίαο ηὸ ῥόδνλ, 

ηὸ παλεπῶδεο ὀζθξάδηνλ Κόξε, ὃ Πνηεηήο, πξὸο θαηνίθεζηλ εἵιεην, 

ηὴλ κήηξαλ νπ θαὶ ζαξθσζείο, εὐῳδίαο ηὰ πάληα ἐπιήξσζε. 

 

Γηάζσζνλ, ἐθ πάζεο βιάβεο θαὶ λόζσλ ηνὺο ζὲ ηηκῶληαο, ζενθῆξπμ 

Ἰάθσβε ἐλ εὐήρνηο ᾄζκαζη, ζὺ γὰξ εἶ, αὐηάδειθνο Θενῦ δῶληνο. 

 

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

κεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κοληάθηολ. Ἦτος β΄. Προζηαζία ηῶλ Χρηζηηαλῶλ. 

Ἀληηιήπησξ πελήησλ ὑπῆξμαο παλάξηζηνο· δηὸ πξέζβπο γελνῦ, πξὸο 

Θεὸλ κῶλ ἔλζεξκνο, ηῆο ησλίηηδνο θθιεζίαο πξώηηζηε πνηκήλ, 

θαὶ λῦλ ηάρπλνλ ὡο ζπκπαζήο, ηνῦ βνεζῆζαη γεγελεῖο, κεηὰ πόζνπ 

βνῶληάο ζνη· ἴαζηλ δὸο λνζνῦζηλ, ἐθιύηξσζαη δαηκνλῶληαο, θαὶ 

πάληαο ηήξεη ἀβιαβεῖο, ἐθ θαθώζεσλ Ἰάθσβε. 

 

Πξνθείκελνλ: Δἰο πᾶζαλ ηὴλ γῆλ ἐμῆιζελ ὁ θζόγγνο αὐηνῦ θαὶ εἰο 

ηὰ πέξαηα ηῆο νἰθνπκέλεο ηὰ ῥήκαηα αὐηνῦ 
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η.: Οἱ νὐξαλνῖ δηεγνῦληαη δόμαλ Θενῦ, πνίεζηλ δὲ ρεηξῶλ Αὐηνῦ 

ἀλαγγέιεη ηὸ ζηεξέσκα. 

Δὐαγγέιηνλ, Ἀπνζηνιηθόλ Γόμα: Σαῖο ηνῦ Ἀπνζηόινπ..Καὶ λῦλ: 

Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

Προζόκοηολ. Ἦτος πι. β΄. Ὅιελ ἀποζέκελοη. Ση.: Ἐιεῆκολ, 

ἐιέεζόλ κε ὁ Θεός... 

Μὴ νὖλ ἀπνῤῥἰςῃο κε, ζαξθὸο ηὸλ κεκνιπζκέλνλ, θαὶ παζῶλ ηὸλ 

ἄζσηνλ, ζὲ λῦλ θαηαθεύγνληα, ὦ Ἰάθσβε Ἅγηε, ζῶζόλ κε πηζηῶο 

πξνζπίπηνληα, ηῇ κνξθῇ ζνπ θαηαζπάζαζζαη, ἴαζηλ ἄκθσ δὸο 

ηάρηζηα, θαὶ ῥῦζαη θαθώζεσλ, ζιίςεσλ ἐμαηξνύκελνλ, θαὶ ηῶλ 

δπζκελῶλ ζπκθνξῶλ ηνῦ βίνπ, ἵλα κεγαιύλσ ηὴλ κλήκελ, ἀξεηὰο 

θαὶ ζαπκαζηά, ἃ θαηεξγάδῃ Ἀπόζηνιε· ραίξνηο νὖλ θζεγγόκελνο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆς Ἰοσδαίας. 

Μαθαξίαλ ζὴλ κλήκελ ἐθηεινῦληαο ἐλ πίζηεη ἰεξνκῦζηα ζνθέ, 

αἰηνύκεζα ιηηαῖο ζνπ, θνιάζεσο ῤπζζῆλαη, νἱ ἀπαύζησο 

θξαπγάδνληεο· ὀ ηῶλ Παηέξσλ κῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ννζήκαηα ἰᾶζαη, ὡο εἰιεθὼο ηὴλ ράξηλ, θαηὰ παζῶλ ἐθ Υξηζηνῦ· 

δηὸ ηνὺο ζὲ ηηκῶληαο Ἰάθσβε, ἐλ ὕκλνηο πεηξαζκῶλ ἐιεπζέξσζνλ, 

ἀζζελεηῶλ ραιεπῶλ, ςπρῆο ηε κνιπζκάησλ. 

 

 Μαζεηήο νπ Λόγε ηνῦ Ἰσζὴθ ὀ γόλνο, πξὸο ζὲ κεηήρζε 

ιακπξῶο, ὡο Ἀζιεηὴο θαὶ Μάξηπο, ηῆο ἀξρηεξσζύλεο, θαηαξδεύσλ 

ηαῖο ράξηζη, ηνὺο ἀλπκλνῦληαο αὐηόλ, ζεξκῶο κῖλ πξεζβεύσλ. 

 

Θεοηοθίολ. 

Νύμ κε ηῆο ἀκειείαο ζπλέρεη θαὶ θαιύπηεη ἁκαξηεκάησλ βπζόο, 

ἀιιὰ Φῶο  ηεθνῦζα, πξὸο γέλνπο ζσηεξία, ζπεῦζνλ ηάρεη αὐγᾶζαί 

κνπ, θξέλα οθαξδίαλ ςπρήλ, ηὸ ἐξεβῶδεο ζθόηνο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 
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Γάλλπηαη κέγα, πιῆζνο ἐλ ζνὶ ὀξζνδόμσλ, θαὶ Υξηζηῷ βνᾷ ἐλ 

εὐθξνζύλῃ· ζῶζνλ κᾶο ῶηεξ, εὐραῖο Ἀδειθνζένπ. 

 

ιένπο ζείνπ, θαὶ δσξεῶλ κᾶο πιῆζνλ, ηαπεηλῶο θξνλεῖλ ἵλ’ 

ἀλπκλνῦκλ, ζὲ πξσζηεξάξρα, ηῶλ Ἱεξνζνιύκσλ. 

 

Ὤθζεο πνιιάθηο, κάθαξ πηζηνὺο πεξηζθέπσλ, ὡο ηνῦ Λόγνπ κύζηεο 

θαὶ ἀθέζησξ· ὅζελ κᾶο ῥῦζαη, ἐθ ζιίςεσλ θαὶ λόζσλ. 

 

Θεοηοθίολ. 

Ῥῦζαη γεέλλεο, ηῶλ νὐξαλῶλ πιαηπηέξα, θαὶ βξνηῶλ ἀγλὴ 

ἀγησηέξα, πάληαο ηνὺο ὑκλνῦληαο, ηὴλ ὴλ θεδεκνλίαλ. 

 

 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κσρίφς Θεοηόθολ. 

Γαιήληνλ παξάζρνπ, Ἀπόζηνιε βίνλ, πᾶζηλ κῖλ ἰεξεῦζη θαὶ δνύινηο 

Υξηζηνῦ, θαὶ ἐμεινῦ ιαὸλ Σνύηνπ, βιάβεο αἱξέζεσλ. 

 

Ἱθέηεπε σηῆξα, ἵαλ ςπρνθζόξσλ, ἁκαξηηῶλ ἀπαιιάμῃ κᾶο 

Μαζεηά, ηνὺο ζείαλ κλήκελ Θεάδειθε, ἑνξηάδνληαο. 

 

 ηὴλ ρεηξνηνλίαλ, ιαβὼλ ἐθ Γεζπόηνπ., δὸο κῖλ πνλεξνῦ θεύγεηλ 

παγίδσλ δεζκά, θαὶ ἔζν πξόκαρνο πάλησλ, ηῶλ εὐθεκνύλησλ ζε. 

 

Θεοηοθίολ. 

ςίζηνπ ρξπζνῦο Θξόλνο, πέιεηο ὺ ἐλ πόιῳ· δηὸ δπζώπεη Τἰόλ 

νπ ζσζῆλαη κᾶο, ηνὺο ἀιεζῆ Θενηόθνλ ὁκνινγνῦληάο ε. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ κῶλ. Σὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 
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εξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ έ κεγαιύλνκελ. 

 

Νόζνπο ἀπνδίσμνλ ινηκηθάο, ἀθ’ κῶλ θαὶ πάζε, ἱεξώηαηε Ἀζιεηά, 

ζαῖο ζεξκαῖο πξεζβείαηο, Υξηζηὸλ θαζηθεηεύσλ, ηῶλ ζιίςεσλ δὲ 

λέθε, ηάρεη δηάιπζνλ. 

 

Βάιζακνλ νἰ ιόγνη ζνπ ηνῖο ιανῖο, Ἰάθσβε ζεῖε, ἐγεγόλεζαλ 

ἀιεζῶο, ὡο ηνὺο ἀζζελνῦληαο, ἰᾶην  ζθηά ζνπ, νὕησ ηνὺο λῦλ 

λνζνῦληαο, ζπεῦζνλ ἰάζαζζαη. 

 

Δὔρνπ ἀξρηζῦηα δνῦλαη ὀθιήλ, ηῶλ κῶλ πηαηζκάησλ, ὁ δνμάζαο ζε 

Ἰεζνῦο, νὗ ηνὔλνκα κέγα, ἐηξάλσζαο θαὶ πίζηηλ, ἀθόβσο Ἰνπδαίνηο, 

θαζνκνιόγεζαο. 

 

Γὸο κῖλ ἀκείλνλα ζαῖο ιηηαῖο, Υξηζηνῦ ηὴλ εἰξήλελ, Ἱεξάξρα θαὶ 

ηὴλ ραξάλ, ἱιαζκὸλ πηαηζκάησλ, ηαπείλσζηλ ἀγάπελ, θόβνλ Θενῦ 

ζὺλ πίζηεη, βίνπ δηόξζσζηλ. 

 

Πνίεη πνίκλεο γαίαο ιιεληθῆο, ζαῖο ζεξκαῖο πξεζβείαηο, εἶλαη 

ἄκπεινλ ηνῦ Υξηζηνῦ, ἵλ’ ἀεὶ ηηκᾷ ζε, Ἰάθσβε ἐλ ὕκλνηο, πξὸο 

ηξίβνλ κεηαλνίαο, ἰζύλσλ ἕθαζηνλ. 

 

Θξαῦζνλ ηὰ θξπάγκαηα ηῶλ ἐζλῶλ, ἔπαξζηλ βειίαξ, θαὶ αἱξέζεσλ 

ἀπεηιάο, Ἱεξνζνιύκσλ, πξώηηζηε πνηκελάξρα, θξνπξῶλ ηνὺο 

ξζνδόμνπο, ἐθ πεξηζηάζεσλ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ  

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη κᾶο. 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ   
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Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ' 

Ὡο ηνῦ Κπξίνπ καζεηήο, ἀλεδέμσΓίθαηε ηὸ Δὐαγγέιηνλ, ὡο Μάξηπο 

ἔρεηο ηὸ ἀπαξάηξεπηνλ, ηὴλ παῤῥεζίαλ ὡο Ἀδειθόζενο, ηὸ πξεζβεύεηλ ὡο 

ἱεξάξρεο· Πξέζβεπε Υξηζηῷ ηῷ Θεῷ, ζσζῆλαη ηὰο ςπρὰο κῶλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ  

 

Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

 

Πέιεηο, ξζνδόμσλ ὀδεγόο, ηεῖρνο ὀρπξὸλ ἀληηιήπησξ, θαὶ ηῶλ 

πησρῶλ ἀξσγόο, ὦ ζεπηὲ Ἰάθσβε, πξσζηεξάξρα Υξηζηνῦ, ηῆο 

ηῶλνο ηὸ θαύρεκα, πηζηῶλ ὁ πξνζηάηεο, Ἀζιεηῶλ ἀγιάτζκα, 

Ἱεξαξρῶλ  ηξπθή· ὅζελ δίδνπ πᾶζη ηὰ θξείηησ, ζώδσλ ἐθ θζνξᾶο 

λνζεκάησλ, θαὶ δεηλῶλ ηνὺο κλήκελ ζνπ γεξαίξνληαο. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ νπ, θαὶ ιύηξσζαη 

κᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ εἰο ὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

 

Γη’ εὐρῶλ… 


