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30 Μαξηίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγ. Ισάλλε 

Κιίκαθνο 
  

(Αζαλαζίνπ Ιεξνκνλάρνπ Σηκσλνπεηξίηνπ) 
 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο, Ἀκήλ. 

 

Κύξηε εηζάθνπζνλ…. 

 

ςάιινκελ ην· Θεόο Κύξηνο(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ)’ 

                                  

                                Ήρνο δ’. Ο Υςσζείο. 
 

Οη ηελ νπξάληνλ βαδίδνληεο ηξίβνλ, ηνλ νπξαλόλ δε πινπηνύληεο 

αιείπηελ, ζεόζνθνλ εγνύκελνλ ηνπ όξνπο ηνπ ηλά, δεύηε 

ηθεηεύζσκελ, εθ θαξδίαο βνώληεο, Πάηεξ θαηαμίσζνλ, Ισάλλε 

επραίο ζνπ, νπξαλνδξόκνλ θιίκαθα θαιώο, δηεθπεξάζαη, θαη θζάζαη 

πξνο Κύξηνλ. 

 

Γόμα. Καη λπλ. Θενηνθίνλ. 

 

Οπ ζησπήζνκέλ πνηε... 

 

Ο Ν’ ςαικόο, θαη ν Καλώλ, νπ ε αθξνζηηρίο: Κιηκαθνδξόκνλ 

αιεζή δείμόλ κε Πάηεξ. Α(ζαλάζηνο) 

 

             Ωδή α’. Ήρνο πι. δ’. Αξκαηειάηελ Φαξαώ. 

Κιηκαθνπήθηα Ισάλλε Όζηε ηνλ ζθνηηζκόλ ηεο ςπρήο, άζαη 

αξρνκέλνη, πόξξσ απνδίσμνλ, θαη γαξ έρεηο ην δύλαζζαη, σο ζπλώλ 

ζείσ γλόθσ, λέε Μσζή θαη ραξίησζνλ, ηελ θηιόζηόλ κνπ 

παξάθιεζηλ. 

 

Λέγεη Υξηζηόο ν ζσηεξίαο Κύξηνο εη ηηλεο βνύιεζζε, 

εμαθνινπζήζαη, ηνηο εκνίο δηδάγκαζηλ, αθέληεο πάληα άξαηε, ηνλ 

δπγόλ ηνλ ρξεζηόλ κνπ, θαη θαζ’ εκέξα πξνζηίζεζζε, ππξ θαη πόζσ 

πόζνλ απμάλεηε. 
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Ιεξσηάηελ ησ Κπξίσ δείθλπζζαη, Πάηεξ επδόθεζνλ, πάληνηε 

ζπζίαλ, ινγηθόλ κε ζθάγηνλ, θαη γαξ σο ζπ δηέζεθαο, κνλαρόο εζηηλ 

όλησο, ν θαζ’ εκέξαλ ηνλ ζάλαηνλ, ηνλ ππέξ Υξηζηνύ πξνειόκελνο. 

 

                                        Θενηνθίνλ. 

Μαξία Μήηεξ ηνπ Θενύ κνπ πξέζβεπε, ζπλ ηλαΐηε Παηξί, ησ Τηώ 

θαη Λόγσ, δνύλαη απξνζπάζεηαλ, απνηαγήλ νιόζπκνλ, όπσο ηνύηνπ 

νπίζσ, αθνινπζώλ επθξαηλόκελνο, θζάζσ εηο ιηκέλα ηνλ εύδηνλ. 

 

                           Ωδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Αβξαάκ πνίεζόλ κε ηαηο ηθεζίαηο ζνπ Όζηε, μέλνλ επηγείσλ 

πξαγκάησλ θαη κόλνλ έρεζζαη, ησλ ηνπ Κπξίνπ κνπ, δσνπνηώλ 

εληαικάησλ, θαη ηώλ νπξάληνλ, θαηαιαβέζζαη κε. 

 

Κνηκσκέλνπ κνπ Πάηεξ ν θαθνγξάθνο πεηξάδεη κε, θαη 

θαληαζηηθαίο εκπεηξίαηο ηελ κλήκελ βνύιεηαη, από θαξδίαο κνπ, ηνπ 

Ιεζνύ εθδηώθεηλ, Ολ επραίο ηηκίαηο ζνπ απνζθνξάθηζνλ. 

 

Ο παηξί ζνπ ηηκίσ ππνηαγείο άγηε, ώζπεξ ππνηέηαθηαη Λόγνο 

Παηξόο επιόγεζνλ, θαη θαηαμίσζνλ, νύησ θακέ ππαθνύεηλ, θαη 

Μσζή κνπ ηέιεηνλ, ελππνηάηηεζζαη. 

 

                                        Θενηνθίνλ. 

Γσξεάλ Θενηόθε ηεο κεηαλνίαο ρνξήγεζνλ, άκα Ισάλλε ησ πάλπ 

θαζηθεηεύνπζα, ηαύηελ θαηέρεηλ κε, θαη θαζ’ εθάζηελ δηθάδεηλ, ηελ 

θηιακαξηήκνλα, ςπρήλ εθνύζηνλ. 

 

Γηάζσζνλ, από θηλδύλσλ ηνπο δνύινπο ζνπ ζείε Πάηεξ, όηη ζε 

ππνθήηελ θεθηήκεζα, θαη άξηζηνλ παηδαγσγόλ ζσηεξίαο. 

 

Δπίβιεςνλ, ελ επκελεία παλύκλεηε Θενηόθε... 

 

                      

                        Κάζηζκα. Ήρνο β’. Τα άλσ δεηώλ. 

Σεο άλσ δσήο πξνζύκσο εθίεζζαη, ηηκίαηο επραίο ζνπ Πάηεξ εκίλ 

δώξεζαη, θαη αθόβσο δηέξρεζζαη θιίκαθα, πξνο Κύξηνλ βεβαίσο, 

θαζνδεγώλ εκάο. 
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                               Ωδή δ’. Εηζαθήθνα Κύξηε. 
Ρήησξ πέθελαο Όζηε, κλήκεο ηνπ ζαλάηνπ ελ θαη παξάζρνηο κνη, 

ώζπεξ άξηνλ εκεξνύζηνλ, θαη παξαπησκάησλ θπιαθηήξηνλ. 

 

Οη πελζνύληεο καθαξίδνληαη, Πάηεξ πελζηθώηαηε ακαξηήκαηα, σλ 

ησ θιήξσ κε θαηάηαμνλ, ίλ’ απνπηζζώζσ ηελ θαξδίαλ κνπ. 

 

Μέκλεζό κνπ ηξηζόιβηε, θαη ανξγεζίαλ κνη ράξηζαη, όπσο ηύπνο 

γλεζηώηαηνο, Ιεζνύ ηνπ πξάνπ επνθζήζσκαη. 

 

                                          Θενηνθίνλ. 
Όκνηόο ηηο θαζέζηεθελ, ν κλεζηθαθώλ πιεζίνλ Γέζπνηλα, ησ δνθείλ 

ελ ύπλσ ηξέρνληη, νπ ηεο θαηαδίθεο κε εθιύηξσζαη. 

 

                               Ωδή ε’. Ίλα ηη κε απώζσ. 
Ννεξάο βδέιιεο Πάηεξ, ηεο εθδαπαλώζεο ην θηιάδειθνλ, ξύζαί κε 

βνώ ζνη, θαη ηεο θαηαθξίζεσο ηνπ πέιαο κνη, αιιά θαζνξάλ κνπ, 

ηαο αλνκίαο θαη ηα πάζε, α πνηώλ παξνξγίδσ ηνλ Κηίζηελ κνπ. 

 

Αζθαιείαο ην θιείζξνλ, ζησπή ελ αηζζήζεη σλόκαζηαη, ώζπεξ 

απσιείαο, ζεζαπξνύ ην πνιύινγνλ πέθπθε, όζελ δπζσπώ ζε, 

παλνζηώηαηέ κνπ Πάηεξ, ζησπήο κε ηακείνλ απέξγαζαη. 

 

Λόγνο ίζηαηαη ςεύδνπο, άληηθξπο Κπξίνπ αιεζεύνληνο, είξεθε γαξ 

όηη, απνιέζσ ςεπδόκελνλ άπαληα, όζελ κέζπζόλ κε, ηεο 

θαηαλύμεσο ησ νίλσ, Ισάλλε θηιάιεζεο Όζηε. 

 

                                           Θενηνθίνλ. 
Η Θενύ δηαβιήησξ, σο αζπιάγρλνπ ηδνύ παξαγέγνλε, θαη εθιύνπζά 

κνπ, ηνπ λνόο ηελ νμύηεηα Γέζπνηλα, αθεδία ιέγσ, εο κε απάιιαμνλ 

ελ ηάρεη, όηη ζάλαηόο εζηη κνλάδνπζη. 

 

                                      Ωδή ζη’. Τελ δέεζηλ. 
Θαπκάδεηο, σο εηθόο ηξηζόιβηε, ζεσξώλ ηεο γαζηξόο ηελ απάηελ, όηη 

πνιινύο, εηο απώιεηαλ έιθεη, πξνβαιινκέλε ηεο θύζεσο ζύλδεζκνλ, 

εμ’ νπ κε έθζπαζνλ ηαρύ, ίλα βξώζηλ γεπζώ ζείνπ Πλεύκαηνο. 

 

Ηγάπεζελ, ν γιπθύο κνπ Κύξηνο, ηελ αγλείαλ αξεηήλ ππέξ πάζαλ, 

θαη ζαξθσζείο, εθ Παλάγλνπ θνηιίαο, εκίλ σο θιήξνλ παλέξαζηνλ 

δέδσθε, ην δύλαζζαη ππεξθπώο, ηαηο επραίο ζνπ αγλεύεηλ αγλόηαηε. 
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Γπλάκσζνλ, ηνπο πνζνύληαο Όζηε, αθηεκόλσο δηειζείλ βίνλ ηόλδε, 

θαη κεξηκλάλ, θαζ’ εθάζηελ θαηέρεηλ, ηνλ Ιεζνύλ ζεζαπξόλ 

παλαζύιεηνλ, θαη γεύεζζαη πλεπκαηηθώλ, εδνλώλ θαη ηξνθώλ άπεξ 

κέλνπζη. 

 

                                          Θενηνθίνλ. 
Δθάιπςελ, ηελ ςπρήλ κνπ Γέζπνηλα, ν βαξύο αλαηζζεζίαο 

απζέληεο, θαη πξνο Θεόλ, αηελίδεηλ νπδόισο, εά ηη πξάμσ ν ηάιαο 

θαη δείιαηνο; απόζεηζνλ δηα παληόο, ηπξαλλνύληά κε Κόξε 

πξεζβείαηο νπ. 

 

 

Γηάζσζνλ, από θηλδύλσλ ηνπο δνύινπο ζνπ ζείε Πάηεξ, όηη ζε 

ππνθήηελ θεθηήκεζα, θαη άξηζηνλ παηδαγσγόλ ζσηεξίαο. 

 

Άρξαληε, ε δηα ιόγνπ... 

 

           Κνληάθηνλ. Ήρνο δ’. Πξνζηαζία ησλ ρξηζηηαλώλ. 

Ωο πνηκήλ ινγηθώλ πξνβάησλ ηξηζόιβηε, θαη πείξα καζώλ πσο 

βαίλεηλ δεη ηελ θιίκαθα, αξεηώλ ελ ζνθώο εκίλ θαηαιέινηπαο, 

θαηαμίσζνλ θαηδξώο, θαη ραξκνζύλσο επδξνκείλ, ώζηε θζάζαη ηνλ 

Κύξηνλ, Όλπεξ επραίο δπζώπεη, δνύλαη πινπζίσο ράξηλ, ηνηο εθ 

ςπρήο ηθεηηθώο, βνώζί ζνη Όζηε. 

 

Πξνθείκελνλ: Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ, ν ζάλαηνο ηνπ Οζίνπ Απηνύ. 

η.: Ση αληαπνδώζνκελ ησ Κπξίσ, πεξί πάλησλ σλ αληαπέδσθελ 

εκίλ. 

 

Επαγγέιηνλ (Μαηζ. ηα’, 27-30). 
Δίπελ ν Κύξηνο ηνηο εαπηνύ καζεηαίο· πάληα κνη παξεδόζε ππό ηνπ 

Παηξόο κνπ, θαη νπδείο επηγηλώζθεη ηνλ Τηόλ, εη κε ν Παηήξ, νπδέ 

ηνλ Παηέξα ηηο επηγηλώζθεη, εη κε ν Τηόο, θαη σ εάλ βνύιεηαη ν Τηόο 

απνθαιύςαη. Γεύηε πξνο κε πάληεο νη θνπηώληεο θαη πεθνξηηζκέλνη, 

θαγώ αλαπαύζσ εκάο. Άξαηε ηνλ δπγόλ κνπ εθ’ πκάο θαη κάζεηε 

απ’ εκνύ, όηη πξάόο εηκη θαη ηαπεηλόο ηε θαξδία θαη επξήζεηε 

αλάπαπζηλ ηαηο ςπραίο πκώλ. Ο γαξ δπγόο κνπ ρξεζηόο, θαη ην 

θνξηίνλ κνπ ειαθξόλ εζηηλ. 
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Δόμα: Ταηο ηνπ Σνπ Οζίνπ... 

 

Καη λπλ: Ταηο ηεο Θενηόθνπ... 
 

Πξνζόκνηνλ. Ήρνο πι. β’. ιελ απνζέκελνη. 

 

Ση.: Ειεήκνλ, ειέεζόλ κε ν Θεόο... 

Όιελ ελδπζάκελνο, ηελ ηνπ Υξηζηνύ παλνπιίαλ, ηεο εξήκνπ 

γέγνλαο, ηέθλνλ γλεζηώηαηνλ εκπεηξόηαηνο, κνλαζηώλ δηδάζθαινο, 

ζάιπηγμ κεηαλνίαο, ηνπ ηλά κέγα εγθαύρεκα, θηιεζπρώηαηε, θαη 

ζπλαξκνζηήο ζείαο θιίκαθνο, ηα βάζε ηα ηνπ Πλεύκαηνο, ύπεξ ηηο 

θαη άιινο εθζέκελνο, Όζηε δπζώπεη, ηνλ Κύξηνλ ηνπο πάληαο 

εηζειζείλ, εηο Βαζηιείαο ηα δώκαηα, Ισάλλε πάλζνθε. 

 

                             Ωδή δ’. Παίδεο Εβξαίσλ. 
Ίδε αζζέλεηαλ ζαξθόο κνπ, πσο αείπνηε ησ ύπλσ θαζεηηάηαη, δην 

Πάηεξ βνώ, αθίλεηόλ κε ζηύινλ, ελ πξνζεπρή αλάδεημνλ, θαη 

ρξπζόλ πεππξσκέλνλ. 

 

Ξίθνο νμύ εθνλεκέλνλ, θαηά δαίκνλνο θηινϋπλίαο πέιεη, αγξππλία 

πνιιή, ελ γλώζεη ςαικσδία, α κνη επραίο ζνπ δώξεζαη, Πάηεξ κνπ 

πεπνζεκέλε. 

 

Όπινλ αλίθεηνλ εδόζε, ηνηο ρξηζηώλπκνλ βηνύζη πνιηηείαλ, Ιεζνύ 

ην γιπθύ, όλνκα ππέξ κέιη, δη’ νπ κε θαηαγιύθαλνλ, Ισάλλε 

ζενθόξε. 

 

                                             Θενηνθίνλ. 

Ννπλ κνλαρνύ απνκαξαίλεη, ην θελόδνμνλ δνμάξηνλ Παξζέλε, νπ κε 

Κόξε εθηόο, ζπληήξεη δηα βίνπ, ίλα δηπιήλ θαη άζθνπνλ, κε εηηώκαη 

αδηθίαλ. 

 

                                  Ωδή ε’. Τνλ ελ όξεη αγίσ. 
Μεηά κόλεο ηεο ππεξεθαλίαο, ησλ δαηκόλσλ πιεζύο Θενύ 

απερσξίζζε, ηε ηαπεηλώζεη δε Θεώ εκείο ελνύκεζα, ελ κνη δίδνπ 

Πάηεξ, ηαηο ζείαηο ζνπ πξεζβείαηο. 

 

Δπηθέξεη βιαζθήκσλ Πάηεξ λέθε, ν αθάζαξηνο θαη βνξβνξώδεο 

δαίκσλ, άπεξ επραίο ζνπ πόξξξσ απνδίσμνλ, ίλα επηιάκπε, ην θσο 

ην ηνπ Κπξίνπ. 
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Πξάνο πέισλ ν Ιεζνύο κνπ κάθαξ, αλαπαύεηαη πξαέσλ ελ θαξδίαηο, 

δην αηηώ ζε πιήξσζνλ πξαόηεηνο, ηελ ηεηαξαγκέλελ, ςπρήλ κνπ 

Ισάλλε. 

 

                                       

                                           Θενηνθίνλ. 

Άλεπ Κόξε ζεκείσλ θαη ηεξάησλ, ηεηπρήθαζη πνιινί ηεο ζσηεξίαο, 

ηεο ηαπεηλώζεσο όκσο νπδείο νπδέπνηε, είιεθε ηα γέξα, ελ κνη 

παξάζρνηο Μήηεξ. 

 

                               Ωδή ζ’. Εμέζηε επί ηνύησ. 

Σνηο πόλνηο θαη ηνηο θόπνηο ν Αγαζόο, εθκεηιίζζεηαη κελ αιιά 

πέθπθελ, ελ ηαηο απιαίο, θαη ηαπεηλνζθύικνηο ςπραίο ην θσο, 

δηδόλαη δηαθξίζεσο, δη’ εο ηνηο ελ θόζκσ κνλαδηθή, γίλεηαη πνιηηεία, 

ηύπνο δσήο ελζένπ, ελ κνη παξάζρνπ Πάηεξ Όζηε. 

 

Δλώζαηο κε ηε κλήκε ηνπ Ιεζνύ, σ θαιέ κνλαδόλησλ δηδάζθαιε, ίλα 

θαγώ, εύξσ εζπρίαο ηνλ γιπθαζκόλ, σο γαξ νη βαζηιεύνληεο, 

ραίξνπζη ησ πινύησ θαη ηνηο θζαξηνίο, νύησ ελ εξεκίαηο, 

αγάιινληαη ελζέσο, νη πξνζεπρήλ επηθηεζάκελνη. 

 

Ρεκάησλ νπθ αξθεί κνη πάζα πιεζύο, ηελ αηέιεζηνλ θξάζαη 

απάζεηαλ, ελ σο ρξπζήλ, πάληεο επελδύζαλην αξεηήλ, δη’ εο θαη 

επνθζήζνληαη, ησ απαζεζηάησ Πακβαζηιεί, αλάζηαζηο δεπηέξα, 

σλόκαζηαη εο ηύρσ, ηαηο ηθεζίαηο ζνπ παλόζηε. 

 

                                      Θενηνθίνλ. 

Αγάπεο νπδέλ ίζνλ αθ’ νπ Θεόο, ηεο αγάπεο ππάξρεη ην πιήξσκα, 

θαη ν ζθνπόο, θεθαξδησκέλεο δηαγσγήο, ηεο θιίκαθνο δε ηέζεηηαη, 

πέξαο θαη ζθξαγίο αύηε λνπλερώο, εο κε θαη θιεξνλόκνλ, 

πξεζβείαηο νπ παλάγλνηο, Θενθπήηνξ ελαπόδεημνλ. 

 

Άμηόλ εζηηλ... 

 

Κιίκαθνο ζπλζέηελ ηεο λνεξάο, δεύηε Ισάλλελ επθεκήζσκελ 

επιαβώο, πάζη γαξ ππάξρεη, δηδάζθαινο θαη κύζηεο, πξνο αξεηώλ 

ηελ θηήζηλ ν νζηώηαηνο. 
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Λύζνλ ησλ παζώλ κνπ πέδαο ζθιεξάο, Πάηεξ Ισάλλε θαη ρνξήγεη 

κνη ζαηο επραίο, πίζηηλ αθξνηάηελ, όπσο θαγώ αλέιζσ, βαζκίδαο 

θιίκαθόο ζνπ, εθθαζαηξόκελνο. 

 

 

Ιδνύ Πάηεξ ίζηαηαη ν ρνξόο, ζεπηώλ κνλαδόλησλ, θιηκαθόδξνκνο ελ 

ραξά, ζνη επραξηζηίαλ, πξνζάγσλ εθ θαξδίαο, όηη απηνίο εγέλνπ 

δσήο ν πξόμελνο. 

 

 

Μέλεη ε ηξηάο ζενινγηθώλ, αξεηώλ πακκάθαξ, αο κνη δώξεζαη ζαηο 

επραίο, ίλα πίζηεη ηξέρσ, θαη α ειπίδσ ιάβσ, αγάπε ηνπ Κπξίνπ, Οο 

κε ειέεζε. 

 

 

Αλαβαίλσλ Πάηεξ πξνο ηνλ Θεόλ, δεηιηώ πησρείαλ, όηαλ ιάβσ κνπ 

θαηά λνπλ, όινο γαξ πειώδεο, εηκί νπρί ππξώδεο, σο ζέιεη ηνπ 

Υξηζηνύ κνπ ην ζείνλ πξόζηαγκα. 

 

 

Ξέλνλ κε ζπληήξεη ησλ θνζκηθώλ, ζείε ηλαΐηα, κεξηκλώλ ησλ 

θζνξνπνηώλ, όινλ δε ηνλ πόζνλ, ηνπ Ιεζνύ ελζείο κνη, επιόγεη κνπ 

πνξείαλ, ηξηαθνληάβαζκνλ. 

 

 

Θείσλ ελλνηώλ ηελ ζεπηήλ ζθελήλ, Πάηεξ πξνζθπλνύληεο,  

αζπαδόκεζα αηζζεηώο, ζε ηνλ επεξγέηελ, ρνξείαο κνλαδόλησλ, αο 

δαςηιώο πνηίδεηο, λάκαζη θιίκαθνο. 

 

 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί... 

 

 

 

Τξηζάγηνλ. Σα ζπλήζε. Δηο ηελ απόιπζηλ, ην παξόλ ηξνπάξηνλ.  

 

                                  40 Κύξηε ειέεζνλ 
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                           Ήρνο β’. ηε εθ ηνπ μύινπ. 
Γεύηε, αλαβάληεο αδειθνί, θιίκαθα ζεπηήλ Ισάλλνπ, επζύο 

ρσξήζσκελ, άλσ γαξ ν Κπξίνο, εκάο πξνζδέρεηαη, θαη ηα γέξα 

ραξίδεηαη, θακάησλ ηηκίσλ, νπο πεξ σο καξηύξηνλ ηεο ζπλεηδήζεσο, 

ζηέθσλ, εηο λπκθώλα εηζάμεη, έλζα δήκνο πάλησλ Αγίσλ, 

επαξεζηεζάλησλ εθ πξνζέζεσο. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη... 

 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ... 

 

Σε πξεζβεία Κύξηε... 

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο, Ἀκήλ. 

 

 


