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 Ννεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Ὁζηνκάξηπξνο ΙΑΚΨΒΟΥ θαί ηῶλ Μαζεηῶλ 

αὐηνῦ, Γξ. Φαξ. Μπνύζηα 
 

 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηό 

Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα. Ἦρνο 

δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

 

Ὁζηνκάξηπξα ηῆο πίζηεσο λένλ, ζεπηὸλ Ἰάθσβνλ, βιαζηὸλ 

Καζηνξίαο, ηηκήζσκελ ἐλ ᾄζκαζη πηζηῶλ νἱ ρνξνὶ, ζὺλ  αηνῦ 

ζπκκάξηπζη, ζείῳ Γηνλπζίῳ, θαὶ ηῷ νξαλόθξνλη, Ἰαθώβῳ βνῶληεο· 

Τξηὰο Μαξηύξσλ πάλπ εθιεῶλ, θαζηιενῦζζε, ἡκῖλ ηὸλ 

Θεάλζξσπνλ. 

 

Γόμα. Τὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε, Θενηόθε… 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικὸο. 

 

Ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Ἰάκωβε σὺν συνάθλοις σου, 

εὐλόγει με. Χ. Μ. 

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

 

Ἰάθσβε, πίζηεσο θαιινλή, κὴ παύζῃ πξεζβεύσλ, ηῷ Κπξίῳ 

πὲξ ἡκῶλ, ζπλάζιῳ ζνπ ζὺλ Γηνλπζίῳ, θαὶ Ἰαθώβῳ, κεζ’ ὧλ 

ραίξεηο πάληνηε. 

 

Ἀζιήζαο ἐλλόκσο πὲξ Φξηζηνῦ, ζὺλ ηνῖο καζεηαῖο ζνπ, 

ράξηλ εὗξεο ηὸλ Λπηξσηήλ, Ἰάθσβε, θιένο Καζηνξίαο, θαζηθεηεύεηλ 

πὲξ ηῶλ ηηκώλησλ ζε. 

 

Κνζκήζαο ζνῖο πόλνηο ηνῖο ἱεξνῖο, Μνλὴλ Γεξβεθίζηεο, ζὺλ 

δπάδη ζῶλ καζεηῶλ, Ἰάθσβε, ἤζιεζαο ἀξηίσο, Ὁζηνκάξηπο, 

ἀθέζηνξ πξνζθύγσλ ζνπ. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_361.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_361.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_361.html


[10] 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡο ζείαλ κεξόπσλ θαηαθπγὴλ, ἐλ βίνπ ἀλάγθαηο, Σὲ 

θαηέγλσκελ νἱ πηζηνί, Σεκλὴ Θενηόθε, θαὶ πξνζηάηηλ, ἐλ πεηξαζκνῖο 

θαὶ δεηλαῖο πεξηζηάζεζη. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

 

Βνεζῶλ κὴ ἐιιείπῃο, ηνὺο ζνὺο ζεξκνὺο πξόζθπγαο, ἐλ 

βηνηηθαῖο ηξηθπκίαηο, κάθαξ Ἰάθσβε, ζὺλ μπλσξίδη ηῶλ ζῶλ, 

ζπλάζισλ, Ὁζηνκάξηπο, Καζηνξίαο βιάζηεκα, πεξηθαλέζηαηνλ. 

 

πνπηεύεηε πάληαο, ἐμ νξαλνῦ, Μάξηπξεο, ζαπκαζηὲ 

Ἰάθσβε, γέξαο, λένλ ηῆο πίζηεσο, ζὺλ Ἰαθώβῳ ζεκλῷ, θαὶ πάλπ 

Γηνλπζίῳ, ηνὺο κῶλ γεξαίξνληαο, ζηίβνπ παιαίζκαηα. 

 

Σὺλ δπζὶ καζεηαῖο ζνπ, ζάξθα ηὴλ ζὴλ ὄλπμη, ζηδεξνῖο, 

ζηεῤῥέ, θαηεζρίζζεο, Μάξηπο Ἰάθσβε, θαὶ ἐλ ἀγρόλῃ δεηλῶο, 

ἀπῃσξίζεο, ὁ ράξηλ, εἰιεθὼο ἰάζεσλ, ηῶλ πξνζηξερόλησλ ζνη. 

 

Θενηνθίνλ. 

πεξέλδνμε Μῆηεξ, ηῶλ Ἀζιεηῶλ ζέκλσκα, ηαῖο ζεξκαῖο 

ιηηαῖο Ἰαθώβνπ, Ὁζηνκάξηπξνο, θαὶ ηῶλ ζπλάζισλ αηνῦ, ῥύνπ 

παληνίσλ θηλδύλσλ, θαὶ δεηλῶλ ηνὺο ζπεύδνληαο, ράξηηη ζείᾳ Σνπ. 

 

Ἁγίαδε, Ὁζηνκάξηπο Ἰάθσβε ζνὺο ἱθέηαο, ζὺλ δπάδη ζῶλ 

καζεηῶλ, θξνπλῶλ ζείαο ράξηηνο, ηνῦ Γηνλπζίνπ θαὶ Ἰαθώβνπ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελεία, Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Σεπηὲ πνιηζηὰ, ηνῦ Ἄζσλνο, Ἰάθσβε, θαὶ Μάλδξαο ππξζὲ, ηῆο 

Γεξβεθίζηεο πάκθσηε, Καζηνξίαο βιάζηεκα, ὁ ἀζιήζαο ζηεῤῥῶο 
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ζὺλ ζπλάζισλ ζνπ, ηὴλ μπλσξίδα, πξέζβεπε Φξηζηῷ, πὲξ ηῶλ 

ιακπξῶο καθαξηδόλησλ ζε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

 

Νηθεηὰο ἀλαδείμαηε, πάληαο ηνὺο ηηκῶληαο κᾶο, Ἰάθσβε, ἐλ 

ηαῖο κάραηο, Γηνλύζηε, θαη’ ἐρζξνῦ, θαὶ ἕηεξε Ἰάθσβε. 

 

Σθνηνκήλελ, Ἰάθσβε, κάθαξ Γηνλύζηε θαὶ Ἰάθσβε, ηῶλ παζῶλ 

ἡκῶλ ζθεδάζαηε, ηῶλ ζεξκῶλ ερῶλ κῶλ ππξζεύκαζη. 

 

πεξεύρεζζε πάληνηε, ηῶλ κᾶο ηηκώλησλ, Γέξσλ Ἰάθσβε, 

θαὶ Γηάθνλε Ἰάθσβε, ζὺλ Γηνλπζίῳ, ὁζηόαζινη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νῦλ κλνῦληέο Σε, Γέζπνηλα, ὡο πξνζηάηηλ πάλησλ 

καθαξηδόλησλ Σε, ἐθδερόκεζα πξεζβείαο Σνπ, πξὸο Φξηζηόλ, Υἱόλ 

Σνπ ηὸλ θηιάλζξσπνλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

 

Ἄκθσ ηνῖο πηζηνῖο, ηὴλ γίεηαλ βξαβεύζαηε, θαηαθεύγνπζηλ, 

Ἰάθσβε, κῖλ, ζὺλ ζεπηῷ Γηνλπζίῳ θαὶ Ἰάθσβε. 

 

Θξαύζαηε δεζκνύο, Γηνλύζηε, Ἰάθσβε, θαὶ Ἰάθσβε, ἡκῶλ 

κεηὰ παζῶλ, θαὶ παληνίσλ ἁκαξηάδσλ, Ὁζηόαζινη. 

 

Λάκςαληεο θσηὶ, γελλαηόηεηνο, Ἰάθσβε, θαὶ δπὰο 

ζπλαζιεηῶλ ζνπ καζεηῶλ, πξεζβεηῶλ κῶλ βνιαῖο πηζηνὺο 

θαηδξύλεηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὄκβξηζνλ ἡκῖλ, εηὸλ ηῆο πξνζηαζίαο Σνπ, θαὶ θαηάξδεπζνλ 

ςπρὰο Σῶλ νἰθεηῶλ, ὡο λεθέιε ὀκβξνηόθνο, Μεηξνπάξζελε. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 
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Ἰάθσβε, Καζηνξίαο βιάζηεκα, ζὺλ δπάδη καζεηῶλ ζνπ 

ζπλάζισλ, Γηνλπζίνπ ηε θαὶ Ἰαθώβνπ, ἐλ ηῇ ἀγρόλῃ 

Ἀδξηαλνππόιεσο, ἐμεκεηξήζαηε ηὸ δῆλ, ηῶλ κλνύλησλ κᾶο 

ἀληηιήπηνξεο. 

 

Σηεξίμαηε, ἐλ ηῇ πίζηεη ἅπαληαο, ηνὺο κᾶο παλεπιαβῶο 

κειῳδνῦληαο, ὡο λενάζινπο, Ἰάθσβε κάθαξ, θαὶ Γηνλύζηε, ιύρλε 

ζεκλόηεηνο, ζὺλ Ἰαθώβῳ ηῷ θιεηλῷ, εζεβῶλ βαθηεξίαη πξὸο 

ζέσζηλ. 

 

Σθεδάζαηε, δόθσζηλ ηῶλ ζιίςεσλ, θαὶ δεηλὴλ ηῶλ πεηξαζκῶλ 

ζθνηνκήλελ, ηῶλ πξνζηξερόλησλ κῖλ ἐλ ἀλάγθαηο, θαὶ ραιεπαῖο 

ζπκθνξαῖο, Γηνλύζηε, ζὺλ Ἰαθώβῳ εζηαιεῖ, θαὶ κῶλ, Ἰαθώβῳ, ηῷ 

Γέξνληη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὁδήγεζνλ, πξὸο ζθελὰο ιακπξόηεηνο, ἀτδίνπ ηὰο ἐλ πόιῳ, 

Παξζέλε, ηνὺο κεγαιύλνληαο Σῶλ ζαπκαζίσλ, ηὸ πιῆζνο, Μῆηεξ 

Φξηζηνῦ Πακκαθάξηζηε, θαὶ ἐλ δεηλνῖο θαὶ πεηξαζκνῖο, 

θαηαθεύγνληαο ράξηηη ζείᾳ Σνπ. 

 

Ἁγίαδε, Ὁζηνκάξηπο Ἰάθσβε, ζνὺο ἱθέηαο, ζὺλ δπάδη ζῶλ 

καζεηῶλ, θξνπλῶλ ζείαο ράξηηνο, ηνῦ Γηνλπζίνπ θαὶ Ἰαθώβνπ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὁζηνκάξηπξα ὕκλνηο Ἰάθσβνλ, θαὶ ηνὺο αηνῦ καζεηὰο 

εθεκήζσκελ, ηὸλ Γηνλύζηνλ θαὶ ηὸλ Ἰάθσβνλ, ὡο εζεβείαο 

λεόδξεπηα ιείξηα, αηῶλ ἐλζέξκνπο ερὰο ἐμαηηνύκελνη. 

 

Πξνθείκελνλ. Θασμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθασμάστωσεν ὁ Κύριος. 

Δαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. η΄ 16-22). 
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Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ καζεηαῖο· ἰδνὺ ἐγὼ ἀπνζηέιισ 

κᾶο, ὡο πξόβαηα ἐλ κέζῳ ιύθσλ· γίλεζζε νὖλ θξόληκνη ὡο νἱ ὄθεηο 

θαὶ ἀθέξαηνη ὡο αἱ πεξηζηεξαί. Πξνζέρεηε δὲ ἀπὸ ηῶλ ἀλζξώπσλ·  

παξαδώζνπζη γὰξ κᾶο εἰο ζπλέδξηα θαὶ ἐλ ηαῖο ζπλαγσγαῖο αηῶλ 

καζηηγώζνπζηλ κᾶο. Καὶ ἐπὶ ἡγεκόλαο δὲ θαὶ βαζηιεῖο ἀρζήζεζζε 

ἕλεθελ ἐκνῦ, εἰο καξηύξηνλ αηνῖο θαὶ ηνῖο ἔζλεζηλ. Ὅηαλ δὲ 

παξαδώζσζηλ κᾶο, κὴ κεξηκλήζεηε πῶο ἢ ηί ιαιήζεηε· δνζήζεηαη 

γὰξ κῖλ ἐλ ἐθείλῃ ηῇ ὥξᾳ ηί ιαιήζεηε. Ο γὰξ κεῖο ἐζηε νἱ 

ιαινῦληεο, ἀιιὰ ηὸ Πλεῦκα ηνῦ Παηξὸο κῶλ ηὸ ιαινῦλ ἐλ κῖλ. 

Παξαδώζεη δὲ ἀδειθὸο ἀδειθὸλ εἰο ζάλαηνλ θαὶ παηὴξ ηέθλνλ· θαὶ 

ἐπαλαζηήζνληαη ηέθλα ἐπὶ γνλεῖο θαὶ ζαλαηώζνπζηλ αηνύο. Καὶ 

ἔζεζζε κηζνύκελνη πὸ πάλησλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ· ὁ δὲ πνκείλαο εἰο 

ηέινο ζσζήζεηαη. 

Γόμα. Ὁζηνκαξηύξσλ… 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

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

με, ὁ Θεός,… 

Γεῦηε κειῳδήζσκελ, Ὁζηνάζισλ ηξηάδα, ζαπκαζηὸλ 

Ἰάθσβνλ, ζεῖνλ Γηνλύζηνλ, θαὶ Ἰάθσβνλ, ἐθηελῶο ἕηεξνλ, Μάλδξαο 

Γεξβεθίζηεο, Αἰησιίαο ηνὺο νἰθήηνξαο, ηνὺο ἁγηάζαληαο, ηῶλ 

αηῶλ αἱκάησλ ηνῖο ῥεύκαζη, ηῆο Ἀδξηαλνππόιεσο, ρζόλα θαὶ 

ιαβόληαο ηὸ ράξηζκα, ηῷ Θεῷ πξεζβεύεηλ, πὲξ ηῶλ ἀλπκλνύλησλ 

ειαβῶο, αηῶλ ηὴλ ἔλζενλ ἄζθεζηλ, θαὶ ζεπηὸλ καξηύξηνλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

 

κλῳδίαηο εηάθηνηο, θαηαζηέθνληεο ἄζινπο, κῶλ, Ἰάθσβε, 

ζὺλ ἄιιῳ Ἰαθώβῳ, θαὶ ηῷ Γηνλπζίῳ, πξνζηαζίαλ δερόκεζα, κῶλ 

ἐλ βίνπ δεηλνῖο, θσζθόξνη, θαὶ ἀλάγθαηο. 

 

λ Ἀδξηαλνππόιεη, ἀπελῶο ἐλ ἀγρόλῃ, ἀπῃσξήζεηε, δηὰ 

Φξηζηνῦ ηὴλ πίζηηλ, Ἰάθσβε γελλαῖε, Γηνλύζηε πάληηκε, θαὶ 

Γηαθόλσλ εἰθώλ, Ἰάθσβε, εηόικσλ. 
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πεξόπηαο πξνζύισλ, ἀλαδείμαηε πάληαο, κᾶο γεξαίξνληαο, 

ὡο δεισηὰο ἀΰισλ, Ἰάθσβε ζεόθξνλ, Γηνλύζηε ἄιθηκε, θαὶ Ἀζιεηῶλ 

θαιινλή, Ἰάθσβε, ηῶλ λέσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λακπεδὼλ παξζελίαο, Θενηόθε, ηὸλ δόθνλ, παζῶλ δηάιπζνλ, 

ἡκῶλ ηῶλ ρακαηδήισλ, θσηὶ ηῶλ πξεζβεηῶλ Σνπ, πξὸο ηὸλ 

εὔζπιαγρλνλ Τόθνλ Σνπ, ηὸλ Φσηνδόηελ Φξηζηόλ, 

πεξεπινγεκέλε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

 

Ὁζηνάιζσλ, κλνινγνῦληεο ηξηάδα, ηὰο αηῶλ ἐθδεηνῦκελ 

πξεζβείαο, πξὸο ηὸλ Εσνδόηελ, θαὶ Κύξηνλ ηῶλ πάλησλ. 

 

Γέξαο ηῶλ λέσλ, Ὁζηνάζισλ, δπζώπεη, ηὸλ Γεζπόηελ, Ἰάθσβε 

Μάξηπο, ζὺλ ηνῖο ζνῖο ζπλάζινηο, πὲξ ηῶλ ἱθεηῶλ ζνπ. 

 

Διόγεη πάληαο, ηνὺο ἀλπκλνῦληαο ζνὺο ἄζινπο, ηνὺο ηηκίνπο, 

Ἰάθσβε κάθαξ, λέε Δθθιεζίαο, Φξηζηνῦ Ὁζηνκάξηπο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰδεῖλ Υἱνῦ Σνπ, κνξθῆο ηὸλ θάιινο ἐλ πόιῳ, θαηαμίσζνλ 

Σνὺο κλεπόινπο, Κεραξηησκέλε, Κπξία Θενηόθε. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

 

Μὴ παύζεζζε ζεόζελ, ζθέπνληεο ἱθέηαο, κῶλ, Ἰάθσβε θαὶ 

Γηνλύζηε, ζὺλ Ἰαθώβῳ ἑηέξῳ, Ὁζηνκάξηπξεο. 

 

Δθιείαο ἐθ ηνῦ ὕςνπο, ηνῦ κῶλ θξνπξεῖηε, πηζηνύο, Ἰάθσβε 

θαὶ Γηνλύζηε, ζὺλ Ἰαθώβῳ, ηνὺο ὕκλνηο κᾶο γεξαίξνληαο. 

 

Φξηζηὸλ ὁκνινγνῦληεο, ὡο Θεὸλ ηῶλ ὅισλ, ηξαλῶο, Ἰάθσβε 

θαὶ Γηνλύζηε, ζὺλ Ἰαθώβῳ ἀγρόλελ θαζππεκείλαηε. 
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Θενηνθίνλ. 

Μὴ παύζῃ δπζσπνῦζα, ηὸλ Υἱόλ Σνπ, Μῆηεξ, πὲξ ἡκῶλ ηῶλ 

πηζηῶο πξνζηξερόλησλ Σνη, θαὶ ἐλ ᾠδαῖο κειηῤῥύηνηο καθαξηδόλησλ 

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. 

 

Φαίξνηο, ἴνλ εὔνζκνλ ἀξεηῆο, ηῆο πεξηνηθίδνο, Καζηνξίαο 

ζεπηὲ βιαζηέ, ζὺλ ηῶλ καζεηῶλ ζνπ, Ἰάθσβε, δπάδη, Ὁζηνάζισλ 

λέσλ, θιέτζκα πίζηεσο. 

 

Τξίθσηνλ ιπρλίαλ λενιακπῶλ, Ὁζηνκαξηύξσλ, εθεκήζσκελ 

ἐθηελῶο, ζὺλ Γηνλπζίῳ, θαὶ πάλπ Ἰαθώβῳ, Ἰάθσβνλ, ηὸλ θάξνλ, ηῆο 

γελλαηόηεηνο. 

 

Τῶλ Βνεβνλδάδσλ ζεπηὲ βιαζηέ, ηῆο πεξηνηθίδνο, Καζηνξίαο, 

ὡο ἀθξεκὼλ, Ὁζηνκαξηύξσλ, ἐλ Ἀδξηαλνππόιεη, Ἰάθσβε γελλαῖε, 

ἄξηη ἐλήζιεζαο. 

 

Σὺλ ηῇ μπλσξίδη ζῶλ καζεηῶλ, ἤλπζαο πξνζύκσο, 

ἐλαζιήζεσο ηὴλ ὁδόλ, ηῷ Γηνλπζίῳ, θαὶ ζείῳ Ἰαθώβῳ, Ἰάθσβε 

ἀιθίθξνλ, πίζηεσο ζέκλσκα. 

 

Φαίξνηο, Γεξβεθίζηεο ηξηὰο ζεπηὴ, Ὁζηνκαξηύξσλ, ἡ 

ἀζιήζαζα εζζελῶο, ζὺλ ηῷ Ἰαθώβῳ, ἐλ Ἀδξηαλνππόιεη, θαὶ ηῷ 

Γηνλπζίῳ, πάλπ Ἰάθσβε. 

 

Σθέπεηε, Ἰάθσβε, ἀθιηλῶο, θαὶ ζὺλ Ἰαθώβῳ, Γηνλύζηε 

ζαπκαζηέ, Ὁζηνκαξηύξσλ, ηξηάο, κῶλ ἐλ ὕκλνηο, ηνὺο ειαβῶο ηὴλ 

ζείαλ, κλήκελ γεξαίξνληαο. 
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Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ 

πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ 

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο πι. α΄. Τὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Καζηνξία ζεκλύλεηαη ηνῖο ζπαξγάλνηο ζνπ, Ἰβήξσλ Σθήηε θαὶ 

Μάλδξα ηῆο Γεξβεθίζηεο ηῇ ζῇ,  ἐλαζθήζεη θαὶ θιεηλὴ 

Ἀδξηαλνύπνιηο, πόλνηο ζνπ ηνῖο καξηπξηθνῖο, Ὁζηόαζιε ζηεῤῥέ, 

Ἰάθσβε, ὁ ἀζιήζαο, ζὺλ καζεηῶλ ζνπ δπάδη, κεζ’ ὧλ Φξηζηὸλ ἡκῖλ 

ἱιέσζαη. 

 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

 

Πάληαο ηνὺο ηηκῶληαο ἐθηελῶο, ηὴλ κῶλ παλένξηνλ κλήκελ, 

θαὶ ἀλπκλνῦληαο ιακπξῶο, ηὴλ κῶλ ἐλάζιεζηλ, Ὁζηνκάξηπξεο, λέα 

εὖρε ηῆο πίζηεσο, Ἰάθσβε κάθαξ, ζῶθξνλ Γηνλύζηε, ἅκα Ἰάθσβε, 

ζεῖε, ἁγηάδεηε πάληαο, θαὶ ὡο εζπκπάζεηνη πόλσλ, ῥύεζζε κᾶο 

ηνὺο κεγαιύλνληαο. 

 

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 πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

Γηεπρώλ… 

 

 


