
1

Κ΄  ΜΑΡΤΙΟΥ
ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ

Προσόμοια Ἑσπερινοῦ

Ἦχος Βου

Ὠς γενναῖον ἐν μάρτυσι

Α

Μ πο φυ λα κης πρω ι ας με χρι νυκ τοςα πο φυ λα κης πρω ι ας ελΒ πι σα τω Ισρα ηλ ε πι τον Κυ ρι ονφε των3 το α κρο τα τον ο λι κως3 αγα πη σαν τες τα του βι ου Ο ο σι οι ω σπερσκυ βα λα3 τερ πνα η γη3 σα σθε α παν τα καιμο ο να τα με νον τα α γρυ πνι α και ευ χηνι φε τω ω τε και καυ σω νι ε πο θη σα τε σπηλο δι ι αι τοι α μα γε γο νο τες συμ πο
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λι ται των Αγ γε ε λων3 α να δει χθε εν τες εν χα ριτι
Ο

Μ τι πα ρα τω Κυ ρι ω το ε λε οςκαιΜ πολ λη παρΒ αυ τω λυ τρω σις καιΝ αυ τοςΒ

λυ τρω σε ται τον Ι σρα ηλ εκ πα σω ωντων α νο μι ων αυ του
(Τὸ αὐτὸ)

ΑιΜ νει τε τον Κυ ρι ον παν τα τα ε θνηεΒ παι νε σα τε Αυ το ον παν τες οι λα οιαι ρο πα3 λοις τυ πτο με νοι και τοις λι3

θοις βαλ λο με νοι και πυγ μαις κο πτο ο με νοι τηνο μο νοι αν3 ου δι ε λυ3 σα τε Μαρ τυ ρες
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α γα α πη συν δου με νοι και στορ γη α δελ φι κηαλλ υφ εν θα να του με νοι και τε μνο με νοι με ληδο ον Α θλο φο ροι τη τρα πε ζη προ ση νε χθητε τη θει ει α3 ως ι ε ρει ει α α μω μητα3

Ο

Μ τι ε κρα ται ω θη το ε λε ος αυτου εφ η μας και η α λη θει α του ΚυριΒ ου με ε νει εις τον αι ω νααι πνι γμω3 συγ κλει ο με νοι και πυ ρι3

δα πα νω με νοι τας ψυ χας πα ρε ε θε σθε ωςα μω μη τα Μαρ3 τυ ρες εν3 δο ξοι θυ μα τα χειρι ι του Παν τα να κτος και συ νη φθη τε χο ροις
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α σω μα α των ∆υ να με ων αι ω νι ζου σαν κληρω σα α με νοι δο ξαν ης με θε ξειν τους ημας α νευ φη μου ουν τας3 α δι α λει ει πτως πρε σβευσα τε
Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίονε τα νοι3 ας το α ρι στον και σω τη3

ρι ον φαρ μα κον η Θε ον κυ η η σα σα τονΣω τη ρα μου3 και των δα κρυ3 ων τα ρευ μα τακαι ω ω ρας την εν νοι αν της φρι κτης και φο βε ραςα δε κα α στου τε κρι σε ως συ μοι δω ρη σαι καιφυ γει ειν ταις ευ χαις σου ω Παρ θε νε των κολα σε ων τον τρο ο μον3 και θει ας τε ευ ξα σθαι χαρι τος
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