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19 Ννεκβξίνπ  Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΙΛΑΡΙΩΝΟ ηνῦ Ἴβεξνο, Παλ. όκαιε  

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

’Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ὡο ζενθόξνο ηνῦ Σσηῆξνο ζεξάπσλ, κὴ δηαιίπῃο ἐθηελῶο 

ἱθεηεύσλ, ὑπὲξ ἡκῶλ δεόκεζα ἀνίδηκε, πάζεο πεξηζηάζεσο, θαὶ 

ἀλάγθεο θαὶ βιάβεο, Ἱιαξίσλ Ὅζηε, θαὶ παληνίσλ θηλδύλσλ, 

ῥύεζζαη Πάηεξ πάληαο ηνὺο πηζηῶο, ηῶλ πξεζβεηῶλ ζνπ, ηῇ ζθέπῃ 

πξνζηξέρνληαο. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε…. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρὶο ἐλ ηῇ ε΄ θαὶ ζ΄ ᾠδή: 

Παναγιώτοσ. 

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

Ὑκλῆζαη ηνικήζαο ὁ ἐλαγήο, ηὴλ ζὴλ πνιηηείαλ, Ἱιαξίσλ 

ζαπκαηνπξγέ, ηὴλ ζὴλ ἐμαηηνῦκαη κεζηηείαλ, πξὸο ηὸλ ιακπξῶο ζὲ 

δνμάζαληα Κύξηνλ. 

 

Ἐθ βξέθνπο Κπξίῳ ἀλαηεζείο, Πάηεξ Ἱιαξίσλ, ὡο ὁ δίθαηνο 

Σακνπήι, ηῆο ράξηηνο γέγνλαο δνρεῖνλ, θαὶ ἀζθεηῶλ ἱεξὸλ 

ἐγθαιιώπηζκα. 

 

Τὴλ ἔξεκνλ ὤθεζαο Καξεηδᾶ, θαὶ ηὴλ πνιηηείαλ, ἐκηκήζσ ηνῦ 

Βαπηηζηνῦ, λεζηείαηο καθξαῖο θαὶ ἀγξππλίαηο, ζαξθὸο λεθξώζαο ηὸ 

θξόλεκα Ὅζηε. 
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Βηώζαο ὡο Ἄγγεινο ἐπὶ γῆο, Ἀγγέισλ ηῆο δόμεο, ἠμηώζεο ἐλ 

νὐξαλνῖο, κεζ’ ὧλ ἐθδπζώπεη Ἱιαξίσλ, δνῦλαη ἡκῖλ ηῶλ πηαηζκάησλ 

ζπγρώξεζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ ζώδνπζα πάληαο ηνὺο γεγελεῖο, ἀεί ηε θηλδύλσλ, 

ιπηξνπκέλε ηῶλ ραιεπῶλ, ζῷδε λῦλ ἐθ βιάβεο Σνὺο ἱθέηαο, 

θαηαθξαηνύζεο ἡκᾶο Θενλύκθεπηε. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἐλ ζπειαίῳ βηώζαο ὡο ἐλ ζαξθὶ Ἄγγεινο, ἀζθεηῶλ 

ζπλήζξνηζαο δῆκνλ, αὐηῶλ ἡγνύκελνο, θαὶ ζὺλ ἐθείλνηο αἰλῶλ, 

ἀδηαιείπησο ηὸλ Κηίζηελ, Ὅλ ἡκῖλ ἱιέσζαη, ηνῖο εὐθεκνῦζί ζε. 

 

Τὸλ ζὸλ ἄκεκπηνλ βίνλ θαὶ ηὴλ πνιιὴλ ἄζθεζηλ, βιέπσλ ὁ 

Ἐπίζθνπνο Πάηεξ, θαζαγηάδεη ζε, ὡο Ἱεξέα Θενῦ, ζὺ δὲ ἀλζξώπσλ 

ηὴλ δόμαλ, θεύγσλ ηὴλ ηαπείλσζηλ, κᾶιινλ ἠγάπεζαο. 

 

Τῶλ ιεζηῶλ ζε ιπηξνῦηαη ἐπηδξνκῆο Ὅζηε, ὁ Σσηὴξ θαὶ γὰξ 

πξνζθπλῆζαη, Αὐηνῦ ἠζέιεζαο, Τάθνλ ηὸλ ἅγηνλ, ἐλ ηῇ Σηὼλ 

Ἱιαξίσλ, Ἰβεξίαο βιάζηεκα, ηὸ ἱεξώηαηνλ. 

 

Ἀλσηέξνπο ἐθ πάζεο ἐπηθνξᾶο θύιαηηε, Πάηεξ Ἱιαξίσλ ηνὺο 

πίζηεη, ζὲ καθαξίδνληαο, θαὶ δίδνπ ἅπαζη, ηαῖο πξὸο Θεόλ Σνπ 

πξεζβείαηο, θσηηζκὸλ θαὶ ἴαζηλ, θαὶ κέγα ἔιενο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ πεξίδνμνο πόιηο θαὶ ινγηθὴ Γέζπνηλα, ηνῦ Πακβαζηιέσο 

δπζώπεη, Θενραξίησηε, ηῆο ἄλσ πόιεσο, νἰθήηνξά κε γελέζζαη, θαὶ 

κὴ θαηαηζρύλῃο κε, ηῆο πξνζδνθίαο κνπ. 

 

Γηάζσζνλ, ζαπκαηνπξγὲ Ἱιαξίσλ ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, ἀπὸ 

πάζεο ὀδπλεξᾶο πεξηζηάζεσο, ηνὺο ἀλπκλνῦληαο ηὴλ ζείαλ ζνπ 

πνιηηείαλ. 
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Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξεζβείαλ ζεξκήλ, Φξηζηῷ ηῷ Παληνθξάηνξη, ηῷ ζὲ δσξεαῖο, 

ζαπκάησλ κεγαιύλαληη, Ἱιαξίσλ Ὅζηε, κὴ παύζῃ πξνζθέξσλ 

δεόκεζα, ἵλα ῥπζζῶκελ πάζεο ζπκθνξᾶο, νἱ πόζῳ ἀλπκλνῦληέο ζνπ 

ηὴλ ἄζθεζηλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἐλ ηῇ Λαύξᾳ θαηώθεζαο, ηνῦ ἡγηαζκέλνπ Σάββα κηκνύκελνο, 

ηὰ ἐθείλνπ θαηνξζώκαηα, Πάηεξ Ἱιαξίσλ ηῇ ἀζθήζεη ζνπ. 

 

Τνῦ παηξόο ζνπ ηὴλ θνίκεζηλ, ὁξαζεῖζα Ὅζηε ζνὶ ἐκήλπζε, 

Θενηόθνο ἡ Παλάρξαληνο, ὥζπεξ ἐθιεθηῷ Αὐηῆο ζεξάπνληη. 

 

Ἐπηζηξέςαο ἀνίδηκε, εἰο ηὴλ Ἰβεξίαλ ραίξσλ δηέλεηκαο, εἰο 

ηνὺο πέλεηαο ηὸλ πινῦηόλ ζνπ, ηὴλ πησρείαλ ηνῦ Φξηζηνῦ 

κηκνύκελνο. 

 

Σσηεξίαλ ἐμαίηεζαη, ηὴλ θαηὰ ςπρὴλ θαὶ ζῶκα ηνῖο 

ζπεύδνπζη, Ἱιαξίσλ παλανίδηκε, ηῇ πξὸο ηὸλ Σσηῆξα ἱθεζίᾳ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γσξεάλ κε ἐιέεζνλ, λόζσλ ηε παληνίσλ Κόξε ἀπάιιαμνλ, θαὶ 

θνιάζεσο ἐμάξπαζνλ, ἡ θαηαθπγὴ θαὶ πξνζηαζία κνπ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἵδξπζαο Μνλήλ, ηνῦ παηξόο ζνπ εἰο κλεκόζπλνλ, θαὶ 

θαηεύζπλαο κνλάζαη ἐλ αὐηῇ, Ἱιαξίσλ ζενθόξε ηὴλ κεηέξα ζνπ. 

 

Ἄγγεινο Θενῦ, δηαζώδεη ζε καθάξηε, θηιαξγύξνπ ζπγγελνῦο 

ζνπ ηνῦ ζπκνῦ, ζὺ δὲ ηνῦηνλ θαηεπζύλεηο πξὸο κεηάλνηαλ. 
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Φεύγσλ λνπλερῶο, ηῶλ βξνηῶλ κάθαξ ηὸλ ἔπαηλνλ, 

κεηαλάζηεο ὤθζεο ὥζπεξ Ἀβξαάκ, ηῆο παηξίδνο ζνπ θηιήζαο ηὴλ 

ηαπείλσζηλ. 

 

Βιέςνλ ἱιαξῶο, Ἱιαξίσλ πακκαθάξηζηε, ἐθ’ ἡκᾶο ηνὺο 

δενκέλνπο ζνπ πηζηῶο, παξέρνκελνο ἑθάζηῳ ηὰ αἰηήκαηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, Παλαγία ἀεηπάξζελε, ηὴλ ρξαλζεῖζάλ κνπ 

θαζάξηζνλ ςπρήλ, θαὶ θσηὶ ηῆο κεηαλνίαο κε θαηαύγαζνλ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

ιύκπνπ, θαηαιαβὼλ ζεζπέζηε, Ἱιαξίσλ ηὸ πεξίθεκνλ ὄξνο, 

ἀγγειηθὴλ πνιηηείαλ δηῆιζεο, θαὶ ηῶλ δαηκόλσλ ηὰο θάιαγγαο 

ὤιεζαο· ὅζελ δηάζσζνλ ἡκᾶο, ηῆο καλίαο αὐηῶλ ηαῖο πξεζβείαηο 

ζνπ. 

Καθόδνμνλ, ζὲ λνκίζαο ὑπάξρεηλ, ὁ Μνλῶλ ιύκπνπ 

ἀξρηκαλδξίηεο, ηὴλ Θενηόθνλ ἐιέγρνπζαλ ηνῦηνλ, ζαπκαηνπξγὲ 

Ἱιαξίσλ ἑώξαθε, ζεξάπνληά ηε ἀιεζῆ, ηνῦ Σσηῆξνο Φξηζηνῦ 

καξηπξνῦζάλ ζε. 

 

Φζνλήζαο ζε, ὁ ἀξρέθαθνο ὄθηο, ἀδειθὸλ ηὸλ ζνὶ θνκίδνληα 

ἄξηνλ, πιήηηεη ζθνδξῶο, ἀιιὰ ζὺ Ἱιαξίσλ, αὐηῷ ὑγείαλ παξέρεηο 

πξεζβείαηο ζνπ, ἥλπεξ παξάζρνπ θαὶ ἡκῖλ, ηὰο ἡκῶλ ἀζζελείαο 

ἰώκελνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡο ηεῖρνο, θαηαθπγῆο θεθηήκεζα, θαὶ ςπρῶλ Σε παληειῆ 

ζσηεξίαλ, θαὶ πιαηπζκὸλ ἐλ ηαῖο ζιίςεζη Κόξε, θαὶ ηῷ θσηί Σνπ 

ἀεὶ ἀγαιιόκεζα, ὦ Γέζπνηλα θαὶ λῦλ ἡκᾶο, ηῶλ παζῶλ θαὶ θηλδύλσλ 

δηάζσζνλ. 

 

Γηάζσζνλ, ζαπκαηνπξγὲ Ἱιαξίσλ ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, ἀπὸ 

πάζεο ὀδπλεξᾶο πεξηζηάζεσο, ηνὺο ἀλπκλνῦληαο ηὴλ ζείαλ ζνπ 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Ἰβεξίαο γόλνο ὁ ζεπηὸο θαὶ παλζαύκαζηνο, Ἱιαξίσλ ηῆο 

Θεζζαινλίθεο ηὸ θαύρεκα, κὴ παξίδῃο ἁκαξησιῶλ, δεήζεσλ 

θσλάο, ἀιιὰ πξόθζαζνλ ὡο ζπκπαζήο, εἰο ηὴλ βνήζεηαλ ἡκῶλ, ηῶλ 

βνώλησλ ζνη Ὅζηε· ηάρπλνλ ἐμειέζζαη, παληνίσλ πεηξαηεξίσλ, θαὶ 

πάζεο λόζνπ θαὶ θζνξᾶο, ηνὺο πηζηῶο πξνζθαινπκέλνπο ζε. 

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κσρίοσ ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίοσ 

Αὐτοῦ.η. Μακάριος ἀνὴρ ὁ υοβούμενος τὸν Κύριον. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα΄ 27-30). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πάληα κνη παξεδόζε 

ὑπὸ ηνῦ Παηξόο κνπ· θαὶ νὐδεὶο ἐπηγηλώζθεη ηὸλ Υἱὸλ εἰ κὴ ὁ 

Παηήξ· νὐδὲ ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλώζθεη εἰ κὴ ὁ Υἱὸο θαὶ ᾧ ἐὰλ 

βνύιεηαη ὁ Υἱὸο ἀπνθαιύςαη. Γεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ θνπηῶληεο 

θαὶ πεθνξηηζκέλνη, θἀγὼ ἀλαπαύζσ ὑκᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγόλ κνπ ἐθ’ 

ὑκᾶο θαὶ κάζεηε ἀπ’ ἐκνῦ, ὅηη πξᾷόο εἰκη θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ θαὶ 

εὑξήζεηε ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο ὑκῶλ· ὁ γὰξ δπγόο κνπ ρξεζηὸο θαὶ 

ηὸ θνξηίνλ κνπ ἐιαθξόλ ἐζηηλ.  

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ ζίνπ... Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

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

με, ὁ Θεός... 

Γξόκνλ ηῆο ἀζθήζεσο, ἀπεξηηξέπησο ηειέζαο, πξὸο ηὴλ 

ἐπνπξάληνλ, δόμαλ πξνζερώξεζαο ἀγαιιόκελνο, θαὶ ρνξνῖο ἥλσζαη, 

ηῶλ Ἀγγέισλ κάθαξ, ηῶλ θακάησλ ζνπ ηὰ ἔπαζια, ιακπξῶο 

δερόκελνο, παξὰ ηνῦ ηῶλ ὅισλ δεζπόδνληνο, ᾧπεξ ἀπὸ λεόηεηνο, 

Πάηεξ Ἱιαξίσλ ἐδνύιεπζαο· Ὅλ ἀεὶ δπζώπεη, ιπηξνῦζζαη 

πεηξαζκῶλ παληνδαπῶλ, θαὶ πάζεο λόζνπ θαὶ ζιίςεσο, ηνὺο ζὲ 

καθαξίδνληαο. 
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ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τὸλ παξάιπηνλ Πάηεξ, γεσξγὸλ ζεξαπεύεηο ζαπκάησλ 

δύλακηλ, ιαβὼλ παξὰ Κπξίνπ, ηῶλ ζῶλ πνιιῶλ θακάησλ, ὡο 

ἀληάμηνλ ἔπαζινλ, θαὶ λνζεκάησλ δεηλῶλ, πνιινὺο θαὶ πόλσλ ῥύῃ. 

 

Τὸλ αἰρκάισηνλ ὄληα, θαὶ αἰηνύκελνλ πίζηεη ηὴλ ζὴλ 

βνήζεηαλ, Γηάθνλνλ ιπηξνῦζαη, πακκάθαξ Ἱιαξίσλ, ηῷ Κπξίῳ 

θξαπγάδνληα· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Παῤῥεζίαλ ὡο ἔρσλ, πξὸο Θεὸλ Ἱιαξίσλ ηὸλ ζὲ δνμάζαληα, 

κὴ παύζῃ ἱθεηεύσλ, ὑπὲξ ηῶλ ζὲ ηηκώλησλ, ιπηξσζῆλαη ἐθ ζιίςεσλ, 

θαὶ ηῶλ παγίδσλ ἐρζξνῦ, ηνῦ βξνηνθηόλνπ Πάηεξ. 

 

Ἱιαξὸο ηὴλ θαξδίαλ, θαὶ ηῷ πλεύκαηη δέσλ Πάηεξ ἐγλώξηζαη, 

πνηήζαο θαὶ δηδάμαο, ηὰο ἐληνιὰο Κπξίνπ, ᾧ ὁζίσο ἐδνύιεπζαο, 

ζαξθὸο λεθξώζαο ὁξκάο, δεήζεη θαὶ λεζηείᾳ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀπεηξόγακε Κόξε, ἡ Θεὸλ ζαξθσζέληα ἡκῖλ θπήζαζα, 

πνιιαῖο θπξηεπζεῖζαλ, ἀηόπνηο ἁκαξηίαηο, ηὴλ ςπρήλ κνπ δηάζσζνλ, 

εὐινγεκέλε Ἁγλή, ἵλα Σε καθαξίδσ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Πίζηεη ηῶλ ζείσλ, κεηαιαβὼλ Μπζηεξίσλ, πξὸο ηὰ ἐπνπξάληα 

ἀλῆιζεο, δώκαηα ζῶλ πόλσλ, ιεςόκελνο ηὰ γέξα. 

 

Ἀγαιιηᾶηαη, Θεζζαινλίθε πιεζζεῖζα, ηῶλ ζῶλ ζαπκαζίσλ 

Ἱιαξίσλ, θαὶ Φξηζηὸλ δνμάδεη, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Νῦλ Ἱιαξίσλ, ζὲ ἀλπκλνῦληεο ἐθ πόζνπ, ηὴλ ζὴλ ἐλ ἀλάγθαηο 

θαὶ θηλδύλνηο, ζείαλ πξνζηαζίαλ, αἰηνύκεζα ἐλ πίζηεη. 

 

Ἄλαμ ζε Πάηεξ, ὁ εὐζεβὴο ἱθεηεύεη, θαὶ ηὴλ ηῶλ ιεηςάλσλ 

ζνπ θνκίδεη, ιάξλαθα εἰο πόιηλ, αὐηνῦ ὡο εὐινγίαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Γελνῦ κνη Κόξε, πξὸο ηὸλ Υἱὸλ θαὶ Θεόλ Σνπ, ηῷ νἰθηξῷ Σνπ 

δνύιῳ κεζηηείᾳ, ἵλα Σὲ δνμάδσ, ηὴλ Κεραξηησκέλελ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰάζεσλ ηὴλ ράξηλ, δαςηιῶο παξάζρνπ, ηνῖο ηξπρνκέλνηο 

πνηθίινηο λνζήκαζη, ὦ Ἱιαξίσλ Ἰβήξσλ, ηὸ κέγα θαύρεκα. 

 

Ὡο ἔρσλ παῤῥεζίαλ, Πάηεξ Ἱιαξίσλ, πξὸο ηὸλ Σσηῆξα 

Φξηζηὸλ θαζηθέηεπε, ηνὺο ζὲ ηηκῶληαο ῥπζζῆλαη, ἐθ πάζεο ζιίςεσο. 

 

Τὸλ ὕκλνλ κνπ πξνζδέρνπ, θαὶ ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, ηνῦ 

αἰσλίνπ ππξόο κε ἐμάξπαζνλ, ζαπκαηνπξγὲ Ἱιαξίσλ, ηὸλ ζὲ 

ὑκλήζαληα. 

 

ιόθσηνλ παζηάδα, Πάηεξ θαηνηθήζαο, δηαπαληὸο Ἱιαξίσλ 

ἱθέηεπε, ὑπὲξ ηῶλ πίζηεη δεηνύλησλ, ηὴλ πξνζηαζίαλ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπεξεπινγεκέλε, ηνῦ Σσηῆξνο Μῆηεξ, ηῆο αἰσλίνπ θνιάζεσο 

ιύηξσζαη, ηνὺο ἀιεζῆ Θενηόθνλ, ὁκνινγνῦληάο Σε. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ε ηὴλ Θενηόθνλ… 

 

Φαίξνηο Ἰβεξίαο ζεῖνο βιαζηόο, θαὶ Θεζζαινλίθεο 

ζενδώξεηνο ζεζαπξόο, ζίσλ ιακπξόηεο, πακκάθαξ Ἱιαξίσλ, 

ἡκῶλ πξὸο ηὸλ Σσηῆξα, πξέζβπο εὐπξόζδεθηνο. 

 

Βίνλ δηαλύζαο ἀγγειηθόλ, ἐλ ὅιῃ θαξδίᾳ Ἱιαξίσλ ἀπὸ παηδόο, 

αὐηνπξγὸο ζαπκάησλ, ἐδείρζεο παξαδόμσλ, παξὰ Φξηζηνῦ 

πινπζίαλ, ράξηλ δεμάκελνο. 

 

Πξῶηνλ ἐλ ἐξήκῳ ηνῦ Καξεηδᾶ, εἶηα ἐλ ηῇ Λαύξᾳ, ηνῦ ζίνπ 

Σάββα ζνθέ, ἐλ ὄξεη ιύκπνπ, θαὶ ἐλ Θεζζαινλίθῃ, ἀζθεηηθνῖο 

ἀγῶζη, ιακπξῶο ἐμέιακςαο. 



[304] 

 

Ἐμ’ αἰρκαισζίαο βαξβαξηθῆο, ὥζπεξ ἐιπηξώζσ ηὸλ Γηάθνλνλ 

ζαπκαζηῶο, Πάηεξ Ἱιαξίσλ, νὕησ θαὶ λῦλ ἐθ πάζεο, ἡκᾶο ἀλάγθεο 

ῥῦζαη, ηνὺο δενκέλνπο ζνπ. 

 

Πάιαη ηῶλ ιεηςάλσλ ζνπ ἡ ζνξόο, ἔβξπελ ἰάζεηο Ἱιαξίσλ 

δηελεθῶο, λῦλ δὲ ἡ εἰθώλ ζνπ, ἡ πάληηκνο ζεόθξνλ, ηνῖο 

θαηαζπαδόκελνηο, αὐηὴλ ἐθ πίζηεσο. 

 

Ἔρσλ παῤῥεζίαλ πξὸο ηὸλ Φξηζηόλ, πξέζβεπε ἀπαύζησο 

πάζεο ῥύεζζαη ζπκθνξᾶο, ηνὺο ηὴλ ἄζθεζίλ ζνπ, ηηκῶληαο Ἱιαξίσλ, 

θαὶ ἀπεθδερνκέλνπο, ηὴλ ζείαλ ράξηλ ζνπ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί…. 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο… 

Γόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ….  

Καί λῦλ.Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ …… 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάηεξ, Ἱιαξίσλ ζαπκαζηέ, Ἰβεξίαο θαύρεκα κέγα, ζαπκάησλ 

ζεία πεγή, λόζσλ θαὶ θαθώζεσλ, θαὶ ραιεπῶλ ὀδπλῶλ, πεηξαζκῶλ 

θαὶ ζηελώζεσλ, θαὶ ἐθ πάζεο ἄιιεο, βιάβεο ῥύνπ πάληνηε, ἡκᾶο 

δεόκεζα, ηαῖο ζαῖο ζενδέθηνηο πξεζβείαηο, ηνὺο ἐλ ἀδηζηάθηῳ 

θαξδίᾳ, ηῇ ζεπηῇ ζνπ ζθέπῃ θαηαθεύγνληαο.  

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, …...Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, … 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

’Ἀκήλ. 
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