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Κπξηαθή κεηα ηεο Χξηζηνύ Γελλήζεσο 

Παξάθιεζηο Ἁγίνπ ΙΩΣΗΦ ηνῦ Μλήζηνξνο,  

θαί δεπηεξεπόλησο εἰο ηνύο ζπλσλπκνῦληαο 

αὐηῷ Ἁγίνπο 

 

Πνίεκα Μειάλεο Μνλαρῆο 

Ἱεξᾶο Μνλῆο Κνηκήζεσο Θενηόθνπ Μπνύξα Μεγαινπόιεσο 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

  

 

ὁ ξλβ’ (142) Ψαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ· εἶηα ηά Τξνπάξηα. 

 

Ἦρνο δ’. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Τῷ ηῇ Παξζέλῳ κλεζηεπζέληη ἀζπίισο, ἵλα θπιάζζῃ ηόλ 

Αὐηῆο ζεῖνλ Τόθνλ, ηῷ κπζηηπόιῳ Μλήζηνξη ζεκλῷ Ἰσζήθ, 

θξάμσκελ πξνζςαύνληεο ηάο αὐηνῦ ζείαο ρεῖξαο, αἵ ἐλεγθαιίζαλην 

ηόλ Θεόλ βξεθσζέληα, παληόο θηλδύλνπ ιύπεο θαί θζνξᾶο, ηνύο ζέ 

θαινῦληαο ἀπάιιαμνλ, Ἅγηε.[2] 

 

Δόμα. Τό  αὐηό. 

Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζσκελ πνηε, Θενηόθε… 

 

Ὁ Ν’ Ψαικόο. 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο:  ΘΕΙΕ ΜΝΗΣΩΡ ΦΤΛΑΣΣΕ 

ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΜΝΗΣΡΑ. 

 

Ὠδή α’. Ἦρνο πι. δ’. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Θενῦ ζαξθσζέληνο ἐπί ηῆο γῆο, παηήξ ὡλνκάζζεο Ἰσζήθ 

νἰθνλνκηθῶο, δηό ηνύο πἱνύο Θενῦ γελέζζαη, ἐπηπνζνῦληαο ἀμίσζνλ 

Ἅγηε. 

 

θάιεζαο Πάηεξ ηόλ Ἰσζήθ, ὅο ηῆο Αἰγππηίαο κνρζεξίαλ 

δηαθπγώλ, ἐθιήζε ἀμίσο ζηηνδόηεο, ἵλα ἡκᾶο ζείνπ Ἄξηνπ 

ἐκπιήζεηε. 
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Ἰζρύλ κνη παξάζρνπ ὦ Ἰσζήθ, ἐμ ὅιεο ςπρῆο κνπ δηαλνίαο 

θαί βηνηῆο, Φξηζηόλ ηόλ Σσηῆξα θαί Νπκθίνλ, θαζππνπξγεῖλ θαί 

ιαηξεύεηλ θαί γεύεζζαη. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

πίβιεςνλ πάζαηο Μῆηεξ Ἁγλή, ςπραῖο κνλνηξόπσλ, 

ιαηξεπόλησλ ηόλ Ἰσζήθ, ὅο Μλήζησξ θαί θύιαμ ἀλεδείρζε, Σῆο 

παξζελίαο Παξζέλσλ ἡ πξόκαρνο. 

 

Ὠδή γ’. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Μεζηηείαο ἁγίαο ηῆο ζῆο ηπρεῖλ δένκαη, πξόο ηόλ ιεήκνλα 

πάληε Θεόλ θαί Κύξηνλ, Ὅλ πξνζεθύλεζαο, κεηά Πνηκέλσλ θαί 

Μάγσλ, βξέθνο ἐπσιέληνλ Φξηζηόλ ὁξώκελνο. 

 

Νάξδῳ ζκύξλῃ ἀιόῃ ὁ Ἰσζήθ ἔδεζε, ιίαλ εὐζρεκόλσο ηό 

ζῶκα ηνῦ Παληεπρλήκνλνο, ηό ὑπό Μλήζηνξνο, ἐληπιηρζέλ ἐλ 

ζπαξγάλνηο, ὅζελ θαί πινπηίδνπζηλ ἡκᾶο ἐλ ράξηζηλ. 

 

Ἡκαξηεθόηα κε δέμαη, ὦ Ἰσζήθ Ἅγηε, ἐθ ρακαηδειίαο ηνῦ 

θόζκνπ ἐπαλαζηξέθνληα, θαί βίνλ θξείηνλα, ἀμίσζνλ κε ἀλύεηλ, ηόλ 

πελζίκνπ Σρήκαηνο ηξίβνπο βαδίδνληα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σσηεξίαλ παξάζρνπ, ἡ Ἰεζνῦλ ηέμαζα, πᾶζηλ ἐθδεηνῦζη 

Παξζέλε πηαηζκάησλ ἄθεζηλ, θαί ἀπνιύηξσζηλ, ἐθ ηῶλ δεηλῶλ θαί 

θηλδύλσλ, ἅ βίνο ἐθάκαξηνο ἡκῖλ ἐπέθεξελ. 

 

 

 

Γηάζσζνλ, κνλαδόλησλ ρνξείαο ὦ ζεῖε Μλήζησξ, ὅηη πάληεο 

παλεπιαβῶο πξόο ζέ θαηαθεύγνπζη, ῥπζζῆλαη θηλδύλσλ ηῆο 

ἁκαξηίαο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ 

ραιεπήλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Φξηζηόλ παηξηθῶο ζεξκῶο ἐπξνζηάηεπζαο, Ἀγγέινπ ρξεζκόλ 

ηόλ μέλνλ πξνζδεμάκελνο, Ἰσζήθ καθάξηε, ηῶλ Παξζέλσλ θύιαμ 

θαί πξόκαρε, κή δηαιίπῃο ηνῦ ζθέπεηλ ἡκᾶο, ηῶλ πιάλνπ παγίδσλ 

ῥπόκελνο. 

 

Ὠδή δ’. Εἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Τεηξσκέλε θαξδία ζνπ, κεζζηαληθῷ ηε πόζῳ ἐδέμαην, ηόλ 

Σσηῆξα πάζεο θηίζεσο, Ὅλ νἰθεῖνλ ηῇ δσῇ κνπ πνίεζνλ. 

 

ινζέξκνηο δεήζεζηλ, κνινγεηά Ἰσζήθ ηε ζηήξημνλ, 

ξζνδόμσλ πάλησλ θξόλεκα, ηνῦ ὀξζῶο ιαηξεύεηλ Υἱόλ ηέθηνλνο. 

 

Ῥεηνξεύνπζα γιῶζζα κνπ, νὐθ ἰζρύεη Ἅγηε ἀλπκλῆζαη ζνπ, 

ηήλ ηαπείλσζηλ ηήλ ἄθαηνλ, δη’ ἧο ηνύο θηινῦληαο ζε ἐκπινύηηζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φπιαρζεῖζα Παλάκσκε, ἐλ ηῇ ζθέπῃ Ἰσζήθ ηνῦ Μλήζηνξνο, 

πξνζβνιάο ἐρζξῶλ δηέθπγεο, ὅζελ πηέξπμί Σνπ ἡκᾶο ζθέπαζνλ. 

 

 

Ὠδήλ ε’. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὕκλνπο ἐθ ςπρῆο, πξνζδερνκέλνπο καθάξηε, Ἰσζήθ πάζεο 

ζθνηώζεσο ἁριύλ, δηαιύεηο θσηαπγίᾳ ζῆο παηξόηεηνο. 

 

Λάκςηλ θσηαπγῆ, ηνῦ λνόο ζνπ ηῆο ἐθζηάζεσο, ὑκλνγξάθε 

Ἰσζήθ πᾶζηλ ἡκῖλ, κεηαδίδεηο δη’ εὐρῶλ ηνῦ ζείνπ Μλήζηνξνο. 

 

Ἅγηνλ ζεκλόλ θαί ὑπήθννλ κε πνίεζνλ, Ἰσζήθ θαί γάξ εἰο ζέ 

ὁ Ἰεζνῦο, ζύλ Μεηξί παηδίνλ ἧλ ὑπνηαζζόκελνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σζέλνο ςπρηθόλ, Θενηόθε κνη ρνξήγεζνλ, ἵλα ηνῦ πελζίκνπ 

Σρήκαηνο ἰζρύλ, ἐλεξγόλ θαηέρσ πάζαο ηάο ἡκέξαο κνπ. 
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Ὠδή ζη’. Τήλ δέεζηλ. 

Σσζείεκελ, ζαῖο πξεζβείαηο Ἅγηε, ἐλ ηῷ πιῷ ζεπηῆο λεόο 

θθιεζίαο, ἐθ πεηξαζκῶλ θαζ’ ἡκέξαλ ηνῦ βίνπ, θαί ςπρηθῶλ 

πξνζβνιῶλ ηνῦ ἀιάζηνξνο, ὧλ γλώζηεο ὤλ ὦ Ἰσζήθ, ὡο Φξηζηόλ 

θαί ἡκᾶο λῦλ πξνζηάηεπζνλ. 

 

Δἰζάθνπζνλ, Ἰσζήθ πίζθνπε, ξζνδόμσλ ἐθ ςπρῆο 

ἀγσλίαλ, ὅηη θαί λῦλ θηλδπλεύεη ἡ πίζηηο, ἐθ πξνζβνιῶλ δεηλνηάησλ 

αἱξέζεσλ, θαί ιύηξσζαη πάληαο ἡκᾶο, δπζσπῶλ Ἰεζνῦλ ζύλ ηῷ 

Μλήζηνξη. 

 

Παγθάθηζηνλ, Ἰσζήθ θαηάξγεζνλ, ηόλ δεηλόλ ζπθνθαληίαο 

ζπνξέα, ὅηη ὡξαίνπο θαξπνύο θαηαζηξέθεη, ηῶλ ἀξεηῶλ ὅηαλ ὦζη 

πεξθάδνπζαη· θαί γάξ γλσξίδεηο ἀιεζῶο, ηῶλ βξνηῶλ θαί δαηκόλσλ 

θαθόλνηαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἁγίαζνλ, ηνύο ὑκλνῦληαο Γέζπνηλα, ἑθηελῶο Σήλ θξαηαηάλ 

πξνζηαζίαλ, θαί ηόλ Σηαπξόλ Σνῦ Υἱνῦ ἁξακέλνπο, ἀθνινπζνῦληαο 

Αὐηνῦ ηνῖο πξνζηάγκαζη· ηνύο δῶληαο Δὐαγγειηθῶο, ἐξαζηάο ηῶλ 

ἠζῶλ βίνπ θξείηηνλνο. 

 

Γηάζσζνλ, ἀπό θηλδύλσλ ὦ Ἰσζήθ ηνύο ζνύο θίινπο, ὅηη 

πάληεο ὡο παηέξα Φξηζηνῦ θαηαθεύγνκελ, ηόλ ἔρνληα ζύλ Μεηξί 

παξξεζίαλ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β’. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τήλ πξνζηαζίαλ Μαξίαο ἀλέιαβεο, παξαιαβώλ ἐθ Νανῦ 

Ταύηελ Γηίθαηε, ἐθπιεξῶλ ηνῦ Θενῦ ζνπ ηό ζέιεκα, εἰο Βεζιεέκ 

Ναδαξέη ηε θαί Αἴγππηνλ· δηό θαί ἡκᾶο λῦλ πξνζηάηεπζνλ. 

 

 

Πξνθείκελνλ. Δίκαιορ ὡρ θοίνιξ ἀνθήζει καί ὡζεί κέδπορ ἡ ἐν 

ηῷ Λιβάνῳ πληθςνθήζεηαι. Ση. Σοῖρ Ἁγίοιρ ηοῖρ ἐν ηῇ γῇ Αὐηοῦ 

ἐθαςμάζηωζεν ὁ Κύπιορ. 

 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (θεθ. α’ 18 – 25). 



[253] 

 

 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Γηθαίνπ πξεζβείαηο, ιεῆκνλ… 

 

 

Καί λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, ιεῆκνλ… 

 

 

 

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

με, ὁ Θεόρ… 

Ἰσζήθ καθάξηε, ηῆο Θενηόθνπ ὁ Μλήζησξ, Ἰσζήθ 

ζπγθάιεζνλ, πάλησλ ὁκσλύκσλ ζνπ ηήλ ὁκήγπξηλ· Ἰσζήθ 

Πάγθαινλ, Ἰσζήθ ςάιινληα, Ἰσζήθ ηε ηόλ Δὐζρήκνλα, ζύλ δύν 

Μάξηπζη θαί ηόλ Ἰσζήθ Καιηθέιαδνλ, κεηά ηνῦ Ἀξρηπνίκελνο, 

κνινγεηήλ ηόλ Σηνπδίηελ δέ, ζύλ Ἡγηαζκέλῳ, ηόλ λένλ 

Σπειαηώηελ Ισζήθ, ἵλα πνηήζεηε δέεζηλ, Ἰσζήθ θηιάλζξσπνη. 

 

 

Ὠδή δ’. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ῥππαξόηεηα βίνπ, ἀπνθάζαξνλ πάηεξ Φξηζηνῦ ἐπίγεηε, ὅο 

εὗξεο ἐλ ζπειαίῳ, ηήλ θάηλελ ηνῦ δερζῆλαη, Βαζηιέα ηῆο θηίζεσο, 

ηήλ ηόλ Μεζζίαλ Φξηζηόλ, ἀπνθαξαδνθνύζεο. 

 

Θεζαπξόλ θθιεζίαο, θαί πεγήλ ἰακάησλ ζόλ ζεῖνλ 

ζθήλσκα, ἡ Εάθπλζνο θαηέρεη, ζεπηέ Ἡγηαζκέλε, Ἰσζήθ ἀμηάγαζηε, 

ὅο ζπκπξεζβεύεηο Φξηζηῷ, ὁκνῦ Γηθαίῳ Μύζηῃ. 

 

ιεήκνλα γλνῦζα, ὦ ςπρή κνπ Κπξίνπ ζεπηόλ ζεξάπνληα, 

ηήλ ράξηλ ηνῦ ἐιένπο, ιακβάλεηο ζαπκαζίσο, ἐλ ἀλάγθαηο 

θξαπγάδνπζα· ὦ Ἰσζήθ ζαπκαζηέ, ἡκῶλ κή ἐπηιάζνπ. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ναπζηπιόσο ἱζύλεηο, ηό πεδάιηνλ βίνπ ἐκνῦ Παλάκσκε, ὁκνῦ 

θαί ηό ἱζηίνλ, πξόο αὔξαο νὐξαλίνπο, ἵλα πίζηεη θξαγάδσ Σνη· 

θπβέξλεζόλ κνπ Ἁγλή, ςπρήλ ηξηθπληῶζαλ. 
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Ὠδή ε’. Τόλ Βαζηιέα. 

Ὦ πξεζβεηῶλ ζνπ, ηό δαςηιέο ἐπηρέεηο, Ἰσζήθ Παξζέλνπ ὁ 

ζεξάπσλ, ἵλα ζέ ὑκλνῦκελ, νἱ πάληεο εὐγλσκόλσο. 

 

Νελεθξσκέλνο, ηῇ δηαζέζεη ὁ ηάιαο, ὦ Ἀλαρσξεηά ἱθεηεύσ, 

ἵλα ὥζπεξ θύθλνο, ζπκςάιισ ζνη ἐλ ηέιεη. 

 

Μεκηζεκέλνο, ἐθ θαηεγόξσλ κνπ πιήζνπο, ὑπνκέλσλ δηάγσ 

ηόλ βίνλ· ὅζελ Ἰσζήθ ζε, βνεζόλ ἐπηθαινῦκαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νπκθαγσγῆζαη, λύκθαο Υἱνῦ Σνπ ὦ Νύκθε, πξόο Αὐηνῦ 

ἀθήξαηνλ λπκθῶλα, θξάδνκελ Σνη πόζῳ, ὡο Ἀλπκθεύηῳ Νύκθῃ. 

 

Ὠδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἠνῦο ῥνδνδαθηύινπ, ἡκῶλ ζσηεξίαο, ηῆο Μαξηάκ ὤθζεο 

ηεῖρνο ἀθξάδαληνλ, ὅζελ αὐγᾶζαη θαξδίαο κνπ δόθνλ δένκαη. 

 

Σηεξίμαηε ηνύο πάληαο, πξόο ηήλ ὁκνινγίαλ, Ἰσζεθίσο 

ἀκθόηεξνη Μάξηπξεο, ηνῦ καξηπξεῖλ θαζ’ἑθάζηελ ζηεξξῶο ηόλ 

Κύξηνλ. 

 

Ταθείο ἐλ ἐξεκίαηο, εὐρή ηε θαί ἀζθήζεη, ὦ Ἰσζήθ Σπειαηώηα 

ηνῦ Ἄζσλνο, ὑπέξ ζῶλ θίισλ πξεζβεύεηο ὁκνῦ ηῷ Μλήζηνξη. 

 

Ῥεκάησλ ἱθεζίσλ, νἱ ὁκσλπκνῦληεο, ηῷ Ἰσζήθ ἐλδεθάξηζκνη 

Ἅγηνη, ἀθνπηηζζέληεο Κπξίῳ, ζεξκῶο πξνζάγεηε. 

‘ 

Θενηνθίνλ. 

Ἁγίσλ Παλαγία, ὦ Θενγελλῆηνξ, ηνύο ὑκλεηάο Ἰσζήθ 

θαηαμίσζνλ, ηῆο Οὐξαλῶλ Βαζηιείαο, ηνῦ Παληνθξάηνξνο. 

 

 

 

Ἄμηνλ  ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ  Σε  ηήλ  Θενηόθνλ, 

ηήλ  ἀεηκαθάξηζηνλ  θαί παλακώκεηνλ  θαί  κεηέξα  ηνῦ  Θενῦ  ἡκῶ

λ.  Τήλ  ηηκησηέξαλ  ηῶλ  Φεξνπβείκ  θαί ἐλδνμνηέξαλ  ἀζπγθξίησο  

ηῶλ  Σεξαθείκ, ηήλ  ἀδηαθζόξσο  Θεόλ  Λόγνλ  ηεθνῦζαλ, 

ηήλ ὄλησο  Θενηόθνλ  Σέ  κεγαιύλνκελ. 
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Ὕδσξ ηό ἀζάλαηνλ πεπσθώο, πεγήλ δσαξρίαο, ςειαθίζαο ὦ 

Ἰσζήθ, πξῶηνο ηε ιακβάλεηο Θενῦ πἱνζεζίαλ, ὑπό Φξηζηνῦ ὡο 

βξέθνο, Ὅλ πἱνζέηεζαο. 

 

Γόο κνη δενκαί ζνπ ὦ Ἰσζήθ, ηήλ δνμνινγίαλ θαζ’ ἑθάζηελ 

ηνῦ Ἰεζνῦ, ἥλ θαί ἠθνπηίζζεο ἐλ ηῷ ζπειαίῳ πξῶηνο, Ἀγγέισλ 

ἀλπκλνύλησλ μέλνλ κπζηήξηνλ. 

 

Φεύγνληά κε ζηήξημνλ Ἰσζήθ, παζῶλ ἐμ Αἰγύπηνπ θαί 

Ἠξώδνπ ζαξθόο ζπκνῦ, ὥζπεξ θαζσξάζεο ὡο θύιαμ θπγαδεύσλ, 

Μαξίαλ ηήλ Παξζέλνλ θαί ζεῖνλ λήπηνλ. 

 

Ἀκθηάζαη δένκαη Ἰσζήθ, ράξηλ ἐλ ἀζθήζεη θαί εὐπξέπεηαλ 

ἀξεηῶλ, πάληαο  ηνύο ηηκῶληαο ηήλ ζήλ ἁγίαλ κλήκελ, ηνύο 

ζηίγκαηα Φξηζηνῦ ζνπ, ραξᾷ βαζηάδνληαο. 

 

Θέινληά κε πόζῳ ἀπό ηνῦ λῦλ, βίνλ ζηαπξνθόξνλ, ηνῦ 

ἐιέζζαη ὦ Ἰσζήθ, γελνῦ κνη Κπξελαῖνο εἰο δξόκνλ ηόλ ἁλάληε, 

ῥπόκελνο θηλδύλσλ, ςπρῆο θαί ζώκαηνο. 

 

Γέμαη κε ηόλ πόζνλ ὦ Ἰσζήθ, ὅπσο ηνῦ ὀιίζζνπ, ἁκαξηίαο 

δηαθπγώλ, ῥύπνλ ἀπνπιύλσ ἀκέηξσλ κνπ πηαηζκάησλ, πεγαῖο ηε 

ηῶλ δαθξύσλ θαί δξόζῳ ράξηηνο. 

 

Πᾶζαη  ηῶλ  Ἀγγέισλ  αἱ  ζηξαηηαί, Πξόδξνκε  Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ  ἡ  δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη  Πάληεο  κεηά  ηῆο  Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε  πξεζβείαλ  εἰο  ηό  ζσζῆλαη  ἡκᾶο. 

 

 

Τό  Τξηζάγηνλ….  θαί  Ἀπνιπηίθηνλ.  

 

Ἦρνο α’. Τῆο  ἐξήκνπ  πνιίηεο. 

Τῆο ἁγίαο Παξζέλνπ ζενθόξνλ θπιάθηνξα, βξέθνπο Ἰεζνῦ 

ηόλ παηέξα, ἐπί ηῆο γῆο ἀλπκλήζσκελ· ηόλ θξπθηνκύζηελ Ἰσζήθ, 

ζθεπάζαληα ζεκλῶο ηήλ Μαξηάκ, ἀπνξίαλ μέλνπ ηόθνπ ὑπεξθπνῦο, 

ἐλ ζάκβεη αὐηῷ βνῶληεο· δόμα ηνῖο κπζηεξίνηο Σνπ Σνθέ, δόμα ηῇ 

εὐζπιαρλίᾳ Σνπ, δόμα ηῷ θπιάζζνληη παληί, Παξζέλσλ ηό εὔνδνλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 
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Ἦρνο β’. Ὅηε  ἐθ  ηνῦ  μύινπ. 

Ἵζπλνλ εὐζέσο Ἰσζήθ, ζθάθνο κνπ δσῆο πξόο πνξείαλ, ηῶλ 

ζειεκάησλ Φξηζηνῦ, ζείῳ ζηεξηδόκελα ηά ηε ἱζηία Σηαπξῷ· ηαῖο δέ 

αὔξαηο ηνῦ Πλεύκαηνο, ἀεί πξόο ηά πξόζσ, ππξζῷ θσηηδόκελνο, 

ζεπηνῦ ἰζύλνληνο· ἵλα πξόο ιηκέλα Ἁγίσλ, ἐγθαζνξκηδόκελνο 

ςάιισ, δόμα ηῷ Θεῷ κνπ πάλησλ ἕλεθελ. 

 

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. 

 

⁜ 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

  

 


