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7 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Νενκάξηπξνο ΙΨΑΝΝΟΥ ηνῦ ἐμ Ἀγξάθσλ, Γ. 

Μειίηζε  
 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

ὁ ξκβ΄ (142)  Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. 

Εἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τῷ Ἰσάλλῃ νἱ πηζηνὶ λῦλ πξνζδξάκσκελ, θαὶ ἱθεηεύζσκελ 

αὐηὸλ ηαπεηλῶο, θαὶ ἐλ δάθξπζη θξάδνληεο ἐθ βάζνπο ςπρῆο· Ἅγηε 

βνήζεζνλ ηνὺο ἀρξείνπο ἱθέηαο, ζπεῦζνλ ἀπνιιύκεζα ὑπὸ πιήζνπο 

πηαηζκάησλ, κὴ ἀπνζηξέςῃο ζνὺο δνύινπο θελνύο, ζὲ γὰξ 

πξνζηάηελ θεθηήκεζα ἅπαληεο. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη, εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην ἐθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηῶκελ Δέζπνηλα ἐθ Σνῦ, Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ. 

ᾨδὴ α΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Ῥπζζῆλαη θηλδύλσλ πνιπεηδῶλ, θαὶ πάζεο θαθίαο, ζιίςεσο ηε 

θαὶ ζπκθνξᾶο, πξὸο ζὲ θαηαθεύγσ Ἰσάλλε, ηῶλ ξζνδόμσλ ηὸ 

κέγα πξνπύξγηνλ. 

 

Τὰ πάζε ζπλέρνπζη ζαπκαζηέ, ἐκὲ ηὸλ ἀρξεῖνλ, ὡο θαὶ ηύςεηο 

παληνεηδεῖο, δηό ζνη πξνζπίπησ Ἰσάλλε, θαὶ ἐθδεηῶ ζὴλ βνήζεηαλ 

πάληηκε. 
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πὲξ ἐθδεηνύλησλ ζὴλ ἀξσγήλ, ἱθέηεπζνλ κάθαξ, ηὸλ ηῆο 

πίζηεσο Ἀξρεγόλ, θαὶ ηνῖο ἀζζελνῦζη Ἰσάλλε, ηὴλ ζεξαπείαλ 

παξάζρνπ ηξηζόιβηε. 

Θενηνθίνλ. 

Ννζνῦληα ηὸ ζῶκα θαὶ ηὴλ ςπρήλ, ἐπηζθνπῆο ζείαο θαὶ 

πξνλνίαο ηῆο παξὰ Σνῦ, ἀμίσζνλ κόλε Θενκῆηνξ, ὡο ἀγαζὴ Ἀγαζνῦ 

ηε ινρεύηξηα. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Ἰζρπξάλ ζε ἐιπίδα θαὶ ἱεξὰλ ἄγθπξα, ἔρνκέλ ζε ὦ Ἰσάλλε, 

πάληεο νἱ Ἕιιελεο, δηὸ ἡκεῖο ηαπεηλῶο, ζνὶ θαηαθεύγνκελ πόζῳ, θαὶ 

ηὴλ ζὴλ βνήζεηαλ πάληεο αἰηνύκεζα. 

 

Τῆο Μνλῆο ηνῦ Δνπζίθνπ θξνπξὸο ὁ ἀθνίκεηνο, κάθαξ 

Ἰσάλλε ἐδείρζεο, θαὶ θαηαθύγηνλ, ηῶλ δὲ ἀιγνύλησλ πηζηῶλ, ἡ 

ἰζρπξὰ πξνζηαζία, θαὶ ηῆο λενιαίαο ἅγηνλ πξόηππνλ. 

 

ξζνδόμσλ ηὸ θιένο θαὶ ἱεξὸλ θαύρεκα, πάηεξ Ἰσάλλε 

ἐδείρζεο, ἐζράηνηο ἔηεζη, ζῶζνλ ἐθ πιάλεο ζνθέ, θαὶ ἐπεξείαο 

δαηκόλσλ, ηνὺο ζὲ καθαξίδνληαο ᾄζκαζη Ἅγηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Χαιεπαῖο ἀῤῥσζηείαηο θαὶ λνζεξνῖο πάζεζηλ, ἐμεηαδνκέλῳ 

Παξζέλε Σύ κνη βνήζεζνλ· ηῶλ ἰακάησλ γάξ, ἀλειιηπῆ Σὲ γηλώζθσ, 

ζεζαπξὸλ Παλάκσκε ηὸλ ἀδαπάλεηνλ.  

 

Δηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ηνὺο δνύινπο ζνπ Ἰσάλλε, ὅηη 

πάληεο ἱθεηηθῶο πξὸο ζὲ θαηαθεύγνκελ, ὡο ἔρνληα πξὸο Θεὸλ 

παῤῥεζίαλ. 

 

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. 

Πξεζβείαλ ηὴλ ζὴλ θαηέρνληεο καθάξηε, παγίδσλ ἐρζξνῦ, 

ζσδόκεζα νἱ δνῦινί ζνπ, ἐθηελῶο βνῶκέλ ζνη· Ἰσάλλε ζπεῦζνλ 

βνήζεζνλ, θαὶ ἐθ λόζσλ ιύηξσζνλ ἡκᾶο, ηνὺο πόζῳ πξνζθεύγνληαο 

ηῇ θάξᾳ ζνπ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Δίδνπ πᾶζη καθάξηε, ηνῖο πηζηῶο πξνζηξέρνπζη πξὸ ηῆο θάξαο 

ζνπ, ὑγείαλ ἀδηάπησηνλ, Ἰσάλλε Ἀγξάθσλ ηὸ γέλλεκα. 

 

κπεζὼλ εἰο ηνὺο ὄλπραο, ηνῦ λνεηνῦ δξάθνληνο ὁ παλάζιηνο, 

θαὶ βνήζεηαλ νὐ θηώκελνο, ζνὶ πξνζθεύγσ Ἰσάλλε πάληηκε. 

 

Τῶλ παζῶλ κνπ ηὸλ ηάξαρνλ, Ἰσάλλε Πάηεξ ηάρνο δηάιπζνλ, 

θαὶ ηὸλ θιύδσλα θαηεύλαζνλ, ηὼλ ἐκῶλ πηαηζκάησλ ἀμηάγαζηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οἱ ἐιπίδα θαὶ ζηήξηγκα, θαὶ ηῆο ζσηεξίαο ηεῖρνο ἀθξάδαληνλ, 

θεθηεκέλνη Σε Παλύκλεηε, δπζρεξείαο πάζεο ἐθιπηξνύκεζα. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Λύηξσζνλ ἡκᾶο, ἐθ θηλδύλσλ Ἰσάλλε ζνθέ, θαὶ ηνὺο ζνὶ 

θαηαθεύγνληαο Ἀζιεηά, ἐθ ηνῦ ππξὸο ηνῦ ἀζβέζηνπ ἀπάιιαμνλ. 

 

Δόο κνη ινγηζκῶλ, ἐμαγόξεπζηλ θαὶ δάθξπα, θαὶ ἐθθνπὴλ 

ζειήκαηνο ἀγαζέ, Ἰσάλλε ηαῖο ιηηαῖο ζνπ ηξηζκαθάξηζηε 

 

Νόζσλ ἰαηξόο, ἀλεδείρζεο κέγαο ἔλδνμε, θαὶ πάλησλ ηῶλ 

Χξηζηηαλῶλ ὁ θξνπξόο, ἀζπὶο θαὶ ηεῖρνο ἀπόξζεηνλ ἀμηάγαζηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴαζαη Ἁγλή, ηῶλ παζῶλ κνπ ηὴλ ἀζζέλεηαλ, ἐπηζθνπῆο Σνπ 

ἀμηώζαζα, θαὶ ηὴλ ὑγείαλ ηῇ πξεζβείᾳ Σνπ παξάζρνπ κνη. 
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ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Πξνζηάηελ ζε, ηῆο δσῆο ἐπίζηακαη, θαὶ θξνπξόλ ζε ζαπκαζηὲ 

ὀλνκάδσ, ηῶλ πεηξαζκῶλ, δηαιύεηο ηὰ βέιε, ζὺ θαὶ ηὰο λόζνπο 

δηώθεηο καθάξηε, ζνῦ δένκαη ὁ δπζκελήο, ἐθ ηῶλ ζιίςεσλ ηάρνο 

ἐμάξπαζνλ. 

 

Σὲ ηεῖρνο, θαηαθπγῆο θεθηήκεζα, νἱ ξζόδνμνη ζεκλὲ 

Ἰσάλλε, θαὶ ἰαηξὸλ ηνῦ θαξθίλνπ θαινῦκελ, ὡο θαὶ πεγὴ 

δσξεκάησλ ζὲ ιέγνκελ, δεόκεζά ζνπ ἀγαζέ, ἐθ παζῶλ θαὶ θηλδύλσλ 

δηάζσζνλ. 

 

Παξάζρνπ κνη, ἀλεπαίζρπληα ηέιε, θαὶ θαιὴλ ἀπνινγίαλ 

ζεόθξνλ, ηὰ δὲ ςπρῆο κνπ ἀόξαηα ἕιθε, Ἅγηε Μάξηπο ηαρέσο 

ζεξάπεπζνλ, ζνῦ δένκαη ζαπκαηνπξγέ, ἐθ καηαίαο νἰήζεσο ζῶζόλ 

κε. 

Θενηνθίνλ. 

λ θιίλῃ, λῦλ ἀζζελῶλ θαηάθεηκαη, θαὶ νὐθ ἔζηηλ ἴαζηο ηῇ 

ζαξθί κνπ, ἀιι’ ἡ Θεόλ, θαὶ Σσηῆξα ηνῦ θόζκνπ, θαὶ ηὸλ ιπηῆξα 

ηῶλ λόζσλ θπήζαζα, Σνῦ δένκαη ηῆο Ἀγαζῆο, ἐθ θζνξᾶο 

λνζεκάησλ ἀλάζηεζνλ. 

 

Δηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ηνὺο δνύινπο ζνπ Ἰσάλλε, ὅηη 

πάληεο ἱθεηηθῶο πξὸο ζὲ θαηαθεύγνκελ, ὡο ἔρνληα πξὸο Θεὸλ 

παῤῥεζίαλ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Σὺ πξνζηάηεο ηῶλ Χξηζηηαλῶλ ἀθαηαίζρπληνο, θαὶ κεζίηεο 

πξὸο ηὸλ Πνηεηὴλ ἀκεηάζεηνο, κὴ παξίδῃο ἁκαξησιῶλ δεήζεσλ 

θσλάο, ἀιιὰ πξόθζαζνλ ζαπκαηνπξγέ, εἰο ηὴλ βνήζεηαλ ἡκῶλ ηῶλ 

πηζηῶο δενκέλσλ ζνπ· ηάρπλνλ εἰο πξεζβείαλ, θαὶ ζπεῦζνλ εἰο 

ἱθεζίαλ, ὁ ἑηνηκόηαηνο θξνπξόο, Ἰσάλλε παλανίδηκε. 
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Πξνθείκελνλ. Δίκαιορ ὡρ θοίνιξ ἀνθήζει καί ὡζεί κέδπορ ἡ ἐν 

ηῷ Λιβάνῳ πληθςνθήζεηαι. 

Ση. Ὑπομένων, ὑπέμεινα ηὸν Κύπιον καί πποζέζσε μοι και 

εἰζήκοςζεν ηῆρ δεήζεώρ μος. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (Κεθ. η΄ 16-22). 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο. Ἰδνὺ ἐγὼ ἀπνζηέιισ ὑκᾶο ὡο πξόβαηα ἐλ 

κέζῳ ιύθσλ· γίλεζζε νὖλ θξόληκνη ὡο νἱ ὄθεηο θαὶ ἀθέξαηνη ὡο αἱ 

πεξηζηεξαί. Πξνζέρεηε δὲ ἀπὸ ηῶλ ἀλζξώπσλ· παξαδώζνπζη γὰξ 

ὑκᾶο εἰο ζπλέδξηα θαὶ ἐλ ηαῖο ζπλαγσγαῖο αὐηῶλ καζηηγώζνπζηλ 

ὑκᾶο θαὶ ἐπὶ ἡγεκόλαο δὲ θαὶ βαζηιεῖο ἀρζήζεζζε ἔλεθελ ἐκνῦ, εἰο 

καξηύξηνλ αὐηνῖο θαὶ ηνῖο ἔζλεζηλ. Ὅηαλ δὲ παξαδώζσζηλ ὑκᾶο, κὴ 

κεξηκλήζεηε πῶο ἢ ηί ιαιήζεηε· δνζήζεηαη γὰξ ὑκῖλ ἐλ ἐθείλῃ ηῇ 

ὥξᾳ ηί ιαιήζεηε. Οὐ γὰξ ἡκεῖο ἐζηε νἱ ιαινῦληεο, ἀιιὰ ηὸ Πλεῦκα 

ηνῦ Παηξὸο ὑκῶλ ηὸ ιαινῦλ ἐλ ὑκῖλ. Παξαδώζεη δὲ ἀδειθὸο 

ἀδειθὸλ εἰο ζάλαηνλ θαὶ παηὴξ ηέθλνλ θαὶ ἐπαλαζηήζνληαη ηέθλα 

ἐπὶ γνλεῖο θαὶ ζαλαηώζνπζηλ αὐηνύο· θαί ἔζεζζε κηζνύκελνη ὑπὸ 

πάλησλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ· ὁ δὲ ὑπνκείλαο εἰο ηέινο, νὗηνο 

ζσζήζεηαη. 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ…   

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ…   

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

με, ὁ Θεόρ… 

Μὴ ἐγθαηαιείπεο κε, ηῶλ ξζνδόμσλ πξνζηάηα, Ἰσάλλε 

ἔλδνμε, ἀιιὰ δέμαη δέεζηλ ηνῦ ἱθέηνπ ζνπ, ζιῖςηο ζπλέρεη κε, θέξεηλ 

νὐ δύλακαη, ηῶλ δαηκόλσλ ηὰ ηνμεύκαηα, ζθέπελ νὐ θέθηεκαη, νὐδὲ 

πνῦ πξνζθύγσ ὁ ἄζιηνο, πάληνζελ πνιεκνύκελνο, θαὶ παξακπζίαλ 

νὐθ ἔρσ πιήλ ζνπ, Μάξηπο ηνῦ Κπξίνπ, ἐιπὶο θαὶ θαηαθύγηνλ 

πηζηῶλ, κὴ κνῦ παξίδῃο ηὴλ δέεζηλ, ηὸ ζπκθέξνλ πνίεζνλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τῆο ςπρῆο ζσηεξίαλ, ἐθ λεόηεηνο Πάηεξ ζὺ ἐπεπόζεζαο, δηὸ 

θαὶ καξηπξίνπ, ηὴλ ριαίλαλ ἐλεδύζεο, Ἰσάλλε καθάξηε· ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 
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Πνιιαπιῶλ λνζεκάησλ, θαηαγώγηνλ γέγνλα ὁ παλάζιηνο, δηό 

ζνη θαηαθεύγσ, θαὶ πόζῳ ἱθεηεύσ, ὁ ἀλάμηνο δνῦιόο ζνπ, Ἅγηε 

Μάξηπο Χξηζηνῦ, ηαρὺ ζεξάπεπζόλ κε. 

 

ξζνδόμσλ ηὰ πιήζε, ἐλ Μνλῇ ηνῦ Δνπζίθνπ ζπεύδνπζη 

Ἅγηε, ζεξκῶο δὲ πξνζθπλνῦζη, θαὶ πόζῳ ἀλπκλνῦζη, Ἰσάλλε ηὴλ 

θάξαλ ζνπ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Σσκάησλ καιαθίαο θαὶ ςπρῶλ ἀῤξσζηίαο Θενγελλήηξηα, ηῶλ 

πόζῳ πξνζηόλησλ, ηῇ ζθέπῃ Σνπ ηῇ ζείᾳ ζεξαπεύεηλ ἀμίσζνλ, ἡ ηὸλ 

Σσηῆξα Χξηζηόλ, ἡκῖλ ἀπνηεθνῦζα. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Τῶλ ἰακάησλ, θξνπλὸο ζνθὲ ἀλεδείρζεο, θαὶ πησρνὺο κὴ 

παξίδῃο ζεόθξνλ, ἵλα ζὲ ὑκλῶκελ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Σὺ ηνὺο θπθινῦληαο, ηὴλ παλαγίαλ ζνπ θάξαλ, ὑγείαλ θαὶ 

ῥώκελ παξάζρνπ Ἰσάλλε, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, θαὶ ζῶζνλ ἐθ ηῆο 

πιάλεο. 

 

Εἰο ἀζπκίαλ, ἐθ ηῆο πνιιῆο ῥαζπκίαο, πεξηπέπησθα Πάηεξ ὁ 

ηάιαο, ἐμ αὐηῆο ιύηξσζόλ κε, ηαρέσο Ἰσάλλε. 

Θενηνθίνλ. 

Τῶλ πεηξαζκῶλ, Σὺ ηὰο πξνζβνιὰο ἐθδηώθεηο, θαὶ παζῶλ ηὰο 

ἐθόδνπο Παξζέλε, ὅζελ Σὲ ὑκλνῦκελ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

λήζιεζαο ἐλδόμσο, κάθαξ Ἰσάλλε, θαὶ καξηπξίνπ 

ζηεθάλνπο ἀπέιαβεο, δηὸ ηηκῶκέλ ζε πάληεο θαὶ καθαξίδνκελ. 

 

Ῥνήλ κνπ ηῶλ δαθξύσλ, κὴ ἀπνπνηήζεο, ζαπκαηνπξγὲ 

Ἰσάλλε καθάξηε, θαὶ ηῆο ςπρῆο κνπ ηὰ ἕιθε ηάρνο ζεξάπεπζνλ. 

 

Ἱιέσζαη ηὸλ Κηίζηελ, Μάξηπο Ἰσάλλε, ἀμησζῆλαη δσῆο ἡκᾶο 

ἅπαληαο, θαὶ ιπηξσζῆλαη ππξὸο αἰσλίδνληνο. 
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Θενηνθίνλ. 

Καθώζεσο ἐλ ηόπῳ, ηῷ ηῆο ἀζζελείαο, ηαπεηλσζέληα Παξζέλε 

ζεξάπεπζνλ, ἐμ ἀῤξσζηίαο εἰο ῥῶζηλ κεηαζθεπάδνπζα. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Χαίξνηο ηῶλ Ἀγξάθσλ ζεῖνο βιαζηόο, θαὶ ηῆο θθιεζίαο, ὁ 

ἀθνίκεηνο ὀθζαικόο· ραίξνηο ηῆο Δνπζίθνπ, ἀγιάτζκα θαὶ δόμα, θαὶ 

ηῶλ ἐλ ζιίςεη ὄλησλ ηὸ θαηαθύγηνλ. 

 

Χαίξνηο ηῆο Δνπζίθνπ ὁ ζεζαπξόο, θαὶ ηῆο Θεζζαιίαο, ὁ 

ἀδάκαο ὁ ἐθιεθηόο· ραίξνηο Ἱεξέσλ, ἡ πάκθσηνο ιπρλία, ὡο θαὶ ηῶλ 

ξζνδόμσλ θαύρεκα ἔλδνμνλ. 

 

Ἔρνληεο ηὴλ θάξαλ ζνπ ἀγαζέ, ζεζαύξηζκα κέγα, νἱ ηῆο 

Τξίθθεο Χξηζηηαλνί, πξνζέξρνληαη ἐλ πίζηεη, ηαύηελ πξνζθπλῆζαη, 

θαὶ ιαβεῖλ πινπζίσο ηὰ ζεῖα δῶξά ζνπ. 

 

Δύλακηλ ἀληινῦζηλ ἀλειεηπῶο, κνλαδόλησλ ηάμεηο, 

ξζνδόμσλ ηε ἡ πιεζύο, ἐθ ηῆο ζεβαζκίαο θαὶ ἱεξᾶο ζνπ θάξαο, 

πακκάθαξ Ἰσάλλε, πάλησλ ηὸ ζηήξηγκα. 

 

Χαίξνηο ηῶλ Μαξηύξσλ ἡ θαιινλή, θαὶ ηῶλ κνλαδόλησλ 

ἀδαπάλεηνο ζεζαπξόο· ραίξνηο Ἱεξέσλ, ἀιάλζαζηνο ππμίδα, θαὶ ηῶλ 

ἐλ πόλῳ ὄλησλ ηὸ παξακύζηνλ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ…. 
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Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο α΄. Τῆο ἐξήκνπ πνιίηεο. 

Τῶλ Ἀγξάθσλ ηὸλ γόλνλ, Θεζζαιίαο ἀγιάτζκα, θαὶ Μνλῆο 

Δνπζίθνπ ηὸ θιένο, Ἰσάλλελ ηηκήζσκελ· ἀζιήζαο γὰξ ιακπξῶο 

ὑπὲξ Χξηζηνῦ, ζαπκάησλ ἀλεδείρζε ἡ πεγή, θαὶ ιπηξνῦηαη ἐθ 

θηλδύλσλ παληνεηδῶλ, ηνὺο πίζηεη ἀλαθξάδνληαο· δόμα ηῷ ζὲ 

δνμάζαληη Χξηζηῷ, δόμα ηῷ ζὲ ζηεθαλώζαληη, δόμα ηῷ ζὲ 

δσξήζαληη ἡκῖλ, πξέζβπλ ἀθνίκεηνλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάλησλ ηῶλ πηζηῶλ Χξηζηηαλῶλ, θξνπξὸο ἀλεδείρζεο 

ζεόθξνλ, θαὶ ξζνδόμσλ ἐιπίο· ἄιινλ γὰξ νὐθ ἔρνκελ νἱ ἐλ 

θηλδύλνηο πνιινῖο, θαηαθύγηνλ Ἅγηε, ζεπηὲ Ἰσάλλε, δηό ζνη 

πξνζθεύγνκελ ἐλ ἱθεζίᾳ ζεξκῇ, Μάξηπο θθιεζίαο ηὸ θιένο, ζὺ 

ὑπάξρεηο πάληηκε ζπεῦζνλ, δπζσπνῦκελ ῥύζαζζαη ἱθέηαο ζνπ. 

   

Δέζπνηλα 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. 

 

 

  

 

  

 Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


