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Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ ΣΙΜΩΝΟΣ ηνῦ 

Μπξνβιύηνπ, κ. Ἰαθώβνπ  

          
 Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ 

Θεόσ, ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 
 

ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηὸ Θεὸο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. 

Εἶηα ηὰ παξόληα ηξνπάξηα.  

 

                        Ἦρνο πι. δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Σίκσλνο ζείνπ ηῷ λαῷ λῦλ πξνζδξάκσκελ, θαὶ ηῇ εἰθόλη ηῇ 

αὐηνῦ λῦλ πξνζπέζσκελ, νἱ θαρεθηνῦληεο θξάδνληεο ἐθ βάζνπο 

ςπρῆο· Ὅζηε ζπιαγρλίζζεηη, ἐθ᾿ ἡκῖλ ζνῖο ἱθέηαηο, πξόθζαζνλ θαὶ 

ιύηξσζαη, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο, κὴ παξαβιέςῃο δέεζηλ νἰθηξάλ, ηῶλ 

πξνζθπγόλησλ, ηῇ ζθέπῃ ζνπ, Ἅγηε. 

Δόμα. Ὅκνηνλ. 

Τὸλ πεξηιάιεηνλ πηζηνὶ Μπξνβιύηελ, θαὶ παλππέξηηκνλ 

Φξηζηνῦ καξγαξίηελ, θαὶ κνλαδόλησλ ἔξεηζκα θαὶ ζεῖνλ ἀζθεηήλ, 

πάληεο εὐθεκήζσκελ, πξὸο αὐηὸλ ἐθβνῶληεο· Σίκσλ κάθαξ, 

θύιαηηε ἐμ ἐρζξῶλ ἐπεξείαο, ἣλ ἐδνκήζσ λέαλ Βεζιεέκ, ὁδεγεζεὶο 

δη᾿ ἀζηέξνο, ηξηζόιβηε. 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. Ὅκνηνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε,…. 

 

Ὁ Ν´ (50) Ψαικόο…. 

 

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

Σίκσλ Μπξνβιῦηα Παηὴξ ἡκῶλ, δέεζηλ πξνζάγσλ, κὴ 

ἐιιείπεο ὑπὲξ ἡκῶλ, θηλδύλσλ παληνίσλ δηαζῶζαη, ηνὺο ἀδηζηάθηῳ 

ηῆ πίζηεη ηηκῶληάο ζε. 

 

Ννζνῦζάλ κνπ ἴαζαη ηὴλ ςπρήλ, ὡο ηνῦ Ἰσάλλνπ, Βαζηιέσο 

θόξελ πνηέ, θαὶ βαίλεηλ ηὰο ηξίβνπο ηνῦ Κπξίνπ, ζῇ κεζηηείᾳ, ὦ 

Σίκσλ, ἐλίζρπζνλ. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/04/blog-post_75.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/04/blog-post_75.html


[266] 

 

Πνιινῖο ζπλερόκελνη πεηξαζκνῖο, πξνζθεύγνκελ πίζηεη, πξὸο 

ζὲ Σίκσλ ἱθεηηθῶο, δεόκελνη ηῇ ζῇ κεζηηείᾳ, ηῶλ δπζρεξῶλ θαὶ 

δεηλῶλ ἡκᾶο ιύηξσζαη. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Δπζώπεη Παξζέλε ηὸλ Σὸλ Υἱόλ, ζὺλ ηῷ Μπξνβιύηῃ, 

λεθξσζεῖζάλ κνπ ηὴλ ςπρήλ, δσῶζαη ὡο πάιαη ηὸλ ηῆο ρήξαο, πἱὸλ 

ἐδώσζε ζείῳ πξνζηάγκαηη. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἔρνληέο ζε κεζίηελ, πξὸο ηὸλ Θεὸλ Ὅζηε, νἱ ἐλ ηῇ Μνλῇ ζνπ 

ηηκῶκελ, θαὶ ἱθεηεύνκελ, Σίκσλ ηξηζόιβηε, ηνὺο ζὲ πηζηῶο 

εὐθεκνῦληαο, πεηξαζκῶλ ἀπάιιαμνλ ηῇ κεζηηείᾳ ζνπ. 

 

Ἱθεηεύνκελ, Πάηεξ, ηὰ ηῆο ςπρῆο  πάζε ἴαζαη, θαὶ ηὰ 

ηξαύκαηα ηαύηεο, ηάρνο ζεξάπεπζνλ, ηῶλ εὐθεκνύλησλ ζε, θαὶ 

γεξαηξόλησλ ἐθ πόζνπ, κνλαδόλησλ θαύρεκα, Σίκσλ καθάξηε. 

 

Εὐκελῆ ζε πξνζηάηελ, πξὸο ηὸλ Θεὸλ, Ὅζηε, πάληεο 

πξνβαιιόκεζα, Σίκσλ, ζενκαθάξηζηε, θαζηθεηεύνληεο, πεηξαηεξίσλ 

παληνίσλ, ιπηξσζῆλαη ἅπαληαο ηῇ κεζηηείᾳ ζνπ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Παλαγία Παξζέλε, ηὸλ Λπηξσηὴλ ηέμαζα, ιύηξσζαη θηλδύλσλ 

παληνίσλ, ηνὺο Σνί πξνζηξέρνληαο, θαὶ ἀλπκλνῦληάο Σε, Θενθπῆηνξ 

Μαξία, ηῶλ πηζηῶλ βνήζεηα, κόλε Παλύκλεηε. 

 

Δηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ηνὺο δνύινπο ζνπ Ὅζηε Σίκσλ, ηνὺο 

ἐλ πίζηεη εἰιηθξηλεῖ πξὸο ζὲ θαηαθεύγνληαο, ὡο ἕηνηκνλ βνεζὸλ ἐλ 

ἀλάγθαηο. 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β´. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξνζηάηεο ζεξκόο, ὑπάξρεηο θαὶ ἀληίιεςηο, ηνῖο πόζῳ ἀεὶ, ηῇ 

ζθέπῃ ζνπ πξνζηξέρνπζη, θαὶ πηζηῶο γεξαίξνπζη θαὶ βνῶζί ζνη, 

παλζε-άζκηε, ἐθ ηῶλ θηλδύλσλ ιύηξσζαη ἡκᾶο, Ὅζηε Σίκσλ, Παηὴξ 

ἡκῶλ Ἅγηε. 

 

ᾨδή δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἡ ζὴ Πνίκλε θξαπγάδεη ζνη, κίαλ κνη ῥαλίδα ηνῦ ζείνπ κύξνπ 

ζνπ, Σίκσλ Πάηεξ ἐλαπόζηαμνλ, θαὶ παζῶλ κε δάιεο ἐιεπζέξσζνλ. 

 

Ἱθεηεύσ ζε, Ὅζηε, ηὴλ λελεθξσκέλελ ςπρὴλ κνπ δώσζνλ, θαὶ 

ἀλάζηεζνλ πξεζβείαηο ζνπ, ἐθ βπζνῦ ζαλνῦζαλ ἀπνγλώζεσο. 

 

Ἣλ ἐπόζεζαο, Ὅζηε, ζάξθα δη’ Ὅλ ἔηεμαο θαζηθέηεπε, ηνῖο 

ὑκλνῦζί ζε δσξήζαζζαη, ηῶλ πιεκκειεκάησλ ηὴλ ζπγρώξεζηλ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Τῆο Μεηξόο Σνπ δεήζεζη, θαὶ ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ δώξεζαη Κύξηε, 

ηνῖο ἱθέηαηο Σνπ ηὴλ ἄθεζηλ, ηῶλ πιεκκειεκάησλ, ὡο Φηιάλζξσπνο. 

 

ᾨδή ε΄. Ἵλα ηη κε ἀπώζσ. 

Παξεζηὼο ηῇ Τξηάδη, Πάηεξ ζενδόμαζηε, Σίκσλ ηξηζόιβηε, 

ὑπὲξ ηῶλ ζῶλ δνύισλ, θαζηθέηεπε Ταύηελ, καθάξηε, ηνῦ ῥπζζῆλαη 

πάληαο βησηηθῶλ πεηξαηεξίσλ, ηνὺο πξνζηξέρνληαο πίζηεη ηῇ ζθέπῃ 

ζνπ. 

 

Σίκσλνο ηνῦ Ὁζίνπ, ηαῖο παλεππξνζδέθηνηο ὁ Θεὸο δεήζεζη, 

ζθόηνπο ἐμσηέξνπ, θαὶ γεέλεο ηνὺο δνύινπο Σνπ ιύηξσζαη, θαὶ ηῆο 

Βαζηιείαο ηῶλ νὐξαλῶλ, ἀμησζῆλαη θαηαμίσζνλ, κόλε Φηιάλζξσπε. 

 

Μὴ παξίδῃο κε, Πάηεξ, πίζηεη ζνη πξνζηξέρνπζα, κεδὲ ἀπώζῃ 

κε· γιώζζῃ γὰξ δνιίᾳ, θαη᾿ ἐκνῦ νἱ κηζνῦληέο κε θζέγγνληαη, κάηελ 

πνιεκνῦληεο, ηνῦ ἀπσιέζαη ζὴλ πνίκλελ, ἀιιὰ πξόθζαζνλ ζῶζόλ 

κε, Ἅγηε. 
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Θενηνθίνλ. 

Θενηόθε Παξζέλε, θαύρεκα θαὶ ζηήξηγκα πηζηῶλ, Παλάκσκε, 

ἡ Θενγελλήησξ θαὶ ηῆο θηίζεσο πάζεο Βαζίιηζζα, ηνὺο 

ὁκνινγνῦληαο ηὸλ Σὸλ Υἱὸλ, ιύηξσζαη πάζεο ἐπεξείαο δεηλνῦ 

πνιεκήηνξνο. 

 

ᾨδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ννόο κνπ, ηὰο ἐθηξνπὰο ζεξάπεπζνλ, θαὶ θαξδίαο κνπ ηὰ 

πάζε, ζεόθξνλ, ζσκαηηθῶλ ἀιγεδόλσλ δὲ ῥῦζαη, θαὶ ἐπεξείαο 

ἁπάζεο ἐθιύηξσζαη, θαὶ δεῖμόλ κε ηαῖο ζαῖο ιηηαῖο, ηῶλ παγίδσλ 

δνιίνπ ὑπέξηεξνλ. 

 

Σπλεῖλαί ζνη, ηὸλ πνιιά ζε πνζνῦληα, πνιππόζεηε, εὐδόθεζνλ 

Πάηεξ, ζὲ δπζσπῶ ηὸλ θαιόλ κνπ πξνζηάηελ, θαὶ πίζηεη θξάδσ ζνη· 

Σίκσλ καθάξηε, γελήζεηί κνη βνεζόο, θαὶ παληνίαο ἀλάγθεο κε 

ιύηξσζαη. 

 

Ἡγίαζέ ζε ἀζθήζαληα, Πάηεξ, ὁ Παλάγαζνο Θεὸο Ὅλ 

δπζώπεη, ἁγηαζκόλ ηνῖο ζνῖο δνύινηο ἐθπέκθαη, θαὶ θσηηζκὸλ θαὶ 

πηαηζκάησλ ηὴλ ιύηξσζηλ· πξνζηάηεο γὰξ παξὰ Θενῦ, ἐραξίζζεο 

ἡκῖλ ἀλεπαίζρπληνο.  

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥαλίζη,ηῆο πξὸο Θεὸλ πξεζβείαο Σνπ, θαηαζβέζαζα παζῶλ 

κνπ ηὴλ θιόγα, θαὶ ηνῦ λνόο ἐθηξνπὰο Σαῖο πξεζβείαηο, Ὑπεξαγία 

Παξζέλε, ζεξάπεπζνλ, θαὶ θόπαζνλ ηὸ ραιεπόλ, ηῶλ παζῶλ κνπ 

θιπδώληνλ, Δέζπνηλα. 

 

Δηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ηνὺο δνύινπο ζνπ Ὅζηε Σίκσλ, ηνὺο 

ἐλ πίζηεη εἰιηθξηλεῖ πξὸο ζὲ θαηαθεύγνληαο, ὡο ἕηνηκνλ βνεζὸλ ἐλ 

ἀλάγθαηο. 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 
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Κνληάθηνλ. Ἦρνο β´. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Ὡο ηαρὺλ ἐλ δεηλνῖο ἡκῶλ ἀληηιήπηνξα, θαὶ ζεξκὸλ βνεζὸλ ἐλ 

ηαῖο ζιίςεζηλ ἄξηζηνλ, ζὲ ἱθεηεύνκελ πηζηῶο, ὦ Σίκσλ ἀζθεηά, 

ζπκπαζείᾳ ζνπ ηῇ πξίλ θαὶ λῦλ ρξεζάκελνο, ζνθέ, ηῇ ἐλζέξκῳ 

πξεζβείᾳ ζνπ, πξάϋλνλ ηξηρπκίαο, ζηῆζνλ ηὰο θαηαηγίδαο ηῶλ 

ἐπεξρνκέλσλ δεηλῶλ, Ἅγηε, θαηὰ ηῶλ δνύισλ ζνπ. 

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ 

Αὐηοῦ.Ση. Τί ἀνηαποδώζωμεν ηῷ Κσρίω, περί πάνηων ὧν 

ἀνηαπέδωκεν ἡμῖν; 

 

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

Εἶπελ 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. Δεῦηε 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.  

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ...  

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

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

με, ὁ Θεός...  

Ὅιελ ἀλαηέζεθαο, ηὴλ ζὴλ δσὴλ ηῷ Κπξίῳ, θαὶ ζεξκῶο 

ἐρώξεζαο, πξὸο ηὸλ ηῆο ἀζθήζεσο δξόκνλ, Ὅζηε· πξνζεπρὴλ 

ἀζόισηνλ, ἀγξππλίαλ πάλλπρνλ, ὑκλῳδίαλ ἀθαηάπαπζηνλ, θαὶ βίνλ 

ἄκεκπηνλ, θαὶ ἀγγειηθὸλ ἐλδεηθλύκελνο· ἐληεῦζελ ηὴλ ἐλέξγεηαλ, 

ηὴλ ηῶλ ζαπκαζίσλ ἐπινύηεζαο, Σίκσλ Μπξνβιῦηα, ηνῦ Ἄζσ 

ζεκλνιόγεκα ηεξπλόλ θαὶ ηῆο Μνλῆο ζνπ δηάζσζκα, ηῆο ἀεὶ 

ηηκώζεο ζε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τνῦ Κξηηνῦ ηὴλ δεπηέξαλ, ἐλλνῶλ παξνπζίαλ, ἀπὸ βιεθάξσλ 

ςπρῆο, ηὸλ ὕπλνλ ἀπεβάινπ, ζνθὲ, ηῆο ἀκειείαο, θαὶ ἀγξύπλσο 

ἐθξαύγαδεο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 
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Ἁπαιῶλ ἐμ ὀλύρσλ, ἀγαζὴλ ἐμειέμσ, κεξίδα, πάλζνθε, 

δνπιεύεηλ ηῷ Κπξίῳ, ἐλ θόβῳ ηε ηὰ Τνύηνπ, ἐθηειεῖλ δηθαηώκαηα, 

ηνῦ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θενῦ εὐινγεκέλνπ. 

 

Ἀκπζήηνπο ἀγῶλαο, ἐπὶ γῆο ἠγσλίζσ, Σίκσλ καθάξηε, θαὶ λῦλ 

ηαῖο νὐξαλίαηο, ζπλὼλ ρνξνζηαζίαηο, πεξηθξνύξεη ηνὺο κέιπνληαο· ὁ 

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Λπηξσζείεκελ πάληεο, ἐθ παζῶλ θαὶ θηλδύλσλ θαὶ 

πεξηζηάζεσλ, θαὶ λόζσλ πνιπηξόπσλ, πξεζβείαηο Σνπ παλάγλνηο, 

Θενκῆηνξ, θξαπγάδνληεο· εὐινγεηὸο ὁ Υἱόο, ηῆο Θενηόθνπ Ἁγλῆο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Ἑπηαπιαζίσο θάκηλνλ. 

Τνῖο ηῶλ δαθξύσλ ῥεύκαζη, ηῶλ παζῶλ ηὰ ζθηξηήκαηα θαὶ 

ηνὺο ἀθαζέθηνπο, ινγηζκνὺο θαηέθιπζαο θαὶ πέιαγνο γέγνλαο 

καθξνζπκίαο, Ὅζηε, πξὸο γαιήλελ ἄγσλ ἱιαξὰλ ηνὺο βνῶληαο· νἱ 

Παῖδεο εὐινγεῖηε, Ἱεξεῖο ἀλπκλεῖηε, ιαὸο ὑπεξπςνῦηε, Φξηζηὸλ εἰο 

ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Ὡο θαξηεξὸλ ἀδάκαληα, ηῆο ἀζθήζεσο ἔρνληεο ηὰο ζὰο 

παξαηλέζεηο, Σίκσλ Πάηεξ Ὅζηε, θαξδίαλ ζηνκνύκεζα θαὶ ηῶλ 

παζῶλ ηὰο θάιαγγαο, ηξέπνκελ ὡο ἔζλε θαὶ πηζηῶο ἐθβνῶκελ· νἱ 

Παῖδεο εὐινγεῖηε, Ἱεξεῖο ἀλπκλεῖηε, ιαὸο ὑπεξπςνῦηε, Φξηζηὸλ εἰο 

ηνὺο αἰῶλαο, 

 

Τῶλ ἡδνλῶλ ηνῦ ζώκαηνο ηὴλ ςπρόιεζξνλ θάθσζηλ θαὶ 

θνιαζηηθὴλ ηῆο γεέλεο ἔθθαπζηλ, εὐηόλσο θαηέζβεζαο ηνῖο ηῶλ 

δαθξύσλ ῥεύκαζηλ· ἀιιὰ θαὶ ἡκᾶο ἐμ ἀκθνηέξσλ ῥπζζῆλαη 

δπζώπεη, Μπξνβιῦηα, ηὸλ Σσηῆξα ηνῦ θόζκνπ, Σίκσλ, Ὅλ 

εὐινγνῦκελ εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 
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Θενηνθίνλ. 

Ἱθεηηθῶο βνῶκέλ Σνη, Θενηόθε Παλύκλεηε, κεηὰ ηῶλ ἀπείξσλ 

λνεξῶλ Δπλάκεσλ, Μαξηύξσλ, Ὁζίσλ ηε θαὶ Ἀπνζηόισλ θαὶ 

Πξνθεηῶλ, πνίεζνλ πξεζβείαλ ὑπὲξ πάλησλ ηῶλ πίζηεη ἐλζέσο 

κειῳδνύλησλ· Ἱεξεῖο ἀλπκλεῖηε, ιαὸο ὑπεξπςνῦηε, Φξηζηὸλ εἰο ηνὺο 

αἰῶλαο. 

 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ὡο ῥύζηεο ηῶλ ἐλ ζιίςεη, ζὲ ιηηαλεπόλησλ, ῥῦζαη ηὴλ πνίκλελ 

ζνπ, Πάηεξ, θαθώζεσο, ηῶλ ὁξσκέλσλ, ὦ Σίκσλ, θαὶ ἀνξάησλ 

ἐρζξῶλ. 

 

Σπλὼλ ηαῖο νὐξαλίνηο λῦλ ρνξνζηαζίαηο, παλαγηώηαηε Πάηεξ 

Σίκσλ ζνθέ, ηὸλ Ἀγαζὸλ ἐθδπζώπεη ζσζῆλαη πάληαο ἡκᾶο. 

 

Φσηὸο ἀδηαδόρνπ, Πάηεξ, ἀπνιαύσλ θαὶ ηῷ Φξηζηῷ 

παξεζηὼο, Σίκσλ Ὅζηε, ηῶλ κεκλεκέλσλ ζνπ πόζῳ ἀεὶ κλεκόλεπε.  

 

Θενηνθίνλ. 

Φσηὸο νὖζα δνρεῖνλ, θώηηζνλ ηὸλ λνῦλ κνπ, ἐζθνηηζκέλνλ, 

Παξζέλε, ηνῖο πάζεζη θαὶ ζὺλ ηῷ Σίκσλη πξέζβεπε, ηνῦ ζσζῆλαί κε. 

 

Μεγαιπλάξηα.  

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο…. 

 

Σίκσλα ηὸλ κέγαλ ἐλ ἀζθεηαῖο, θαὶ ηὸλ ἐλ ηῷ Ἄζῳ, 

κνλαδόλησλ ὑπνγξακκόλ, ηὸλ ηὰο παλνπξγίαο ἐρζξνῦ θαηαβαιόληα, 

ηὸλ ζεῖνλ Μπξνβιύηελ, πάληεο ὑκλήζσκελ. 

 

Πεξηβεβιεκέλνο, Σίκσλ ζνθέ, πνηθίισλ ραξίησλ, ἀκπερόλελ 

ηὴλ ἐθ Θενῦ, ηῶλ παζῶλ ηῆο δάιεο ἀπάιαηηε, πακκάθαξ, ηνὺο πίζηεη 

Ὀξζνδόμῳ, ἀλεπθεκνῦληάο ζε. 

 



[272] 

 

Ἔρεηο παῤῥεζίαλ πξὸο ηὸλ Θεόλ, Σίκσλ Μπξνβιῦηα, 

ἐπηθάλεζη νὖλ, ζνθέ, θαὶ ἔθηεηλνλ ρεῖξα, ἡκῖλ ηνῖο ἐλ ἀλάγθαηο, θαὶ 

ιύηξσζαη θηλδύλσλ, θαὶ πεξηζηάζεσλ. 

 

Σὲ ηὸλ Μπξνβιύηελ, Πάηεξ, ὑκλῶ, Σίκσλ ζενθόξε, ηῶλ 

Ὁζίσλ ὑπνγξακκόλ, ηνῦ θσηὸο ηὸλ ζηύινλ, ηὸλ ἀζηέξα ηνῦ Ἄζσ, 

ηὴλ Δέζπνηλαλ ηνῦ θόζκνπ, ἔξγνηο δνμάζαληα. 

 

Ὕςσζνλ ηὰο ρεῖξάο ζνπ πξὸο Θεόλ, ὑπὲξ ηῆο ζῆο πνίκλεο, 

ζενθόξε Σίκσλ ζνθέ, θαὶ Τνῦηνλ δπζώπεη, πνιιῶλ ἀκπιαθεκάησλ, 

ῥπζζῆλαη θαὶ κειινύζεο, ὀξγῆο ηνὺο δνύινπο ζνπ. 

 

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,…Δόμα. 

Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, … 

Καί λῦλ. 

Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, …. 

 

Τξνπάξηα. Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Ὤ πῶο ἐπί πέηξαλ ἑζηεθώο, ηνὺο ὑπὲξ ηὴλ θύζηλ ἀγῶλαο, 

ἐηέιεηο, Ὅζηε, ἔλζελ ζε ὡο ἴδηνλ ἀπεμεδέρεην, ἡ ηξπθὴ ἡ ἀδάπαλνο, 

Ἀγγέισλ ἡ δόμα, θαὶ ἡ ἀλεθιάιεηνο ηῶλ καθαξίσλ ραξά, ἧο πεξ 

γεγνλὼο θιεξνλόκνο, κέκλεζν ἡκῶλ ηῶλ ηηκώλησλ, Σίκσλ 

ἀμηάγαζηε, ηὴλ κλήκελ ζνπ. 

 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη,… 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ…. 

 

 Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ 

Χριςτέ ὁ Θεόσ, ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 


