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18 Απξηιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Νενκάξηπξνο ΙΨΑΝΝΟΥ ηνῦ ἐμ Ἰσαλλίλσλ, Γ. 

Μειίηζε  
        

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

     

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί  ηὸ Θεὸο Κύξηνο κεηά ηλ ζηίρσλ αὐηνῦ. 

Δἶηα ηά Τξνπάξηα. 

 

Ἦρνο δ´. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Τῶ Νενκάξηπξη Φξηζηνῦ Ἰσάλλῃ, εὐζεβνθξόλσο νἱ πηζηνὶ 

δεῦηε πάληεο, ἐλ θαηαλύμεη θξάμσκελ ἐθ βάζνπο ςπρῆο· ῥῦζαη ηνὺο 

πξνζηξέρνληαο, ινηκηθῆο ἀζζελείαο, πάζεο πεξηζηάζεσο θαὶ 

πνηθίισλ θηλδύλσλ, ηαῖο πξὸο  Φξηζηὸλ ιηηαῖο ζνπ ζαπκαζηέ, 

Ἰσαλλίλσλ πξνζηάηα ἀθνίκεηε. 

Γόμα. Τό αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη· εἰ κὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην 

ἐθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμε ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηκελ Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνύινπο ζῴδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλλ. 

  

Ὁ Ν΄ (50) Χαικὸο. 

  

Ὁ Καλώλ νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Ἰυάννη, Χπιζηῷ ζύνατον νοῦν 

μος Γεώπγιορ. 

ᾨδὴ α΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Ἰάζεηο πνηθίιαο ζαπκαηνπξγέ, ηαρὺ ἀπειαύλεηο, θαὶ δαηκόλσλ 

ἐπηβνπιάο· δηό ζνη πξνζέξρνληαη ἀζκέλσο, ξζνδόμσλ ηὰ πιήζε 

ηξηζέλδνμε. 

 

ᾨδάο ζνη πξνζάγσκελ Ἀζιεηά, θαὶ ζνῦ ἐμαηηνῦκελ, 

πξνζηαζίαλ θαὶ ἀῤῥσγήλ, ἥλ ηάρνο παξάζρνπ Ἰσάλλε, ηνῖο 

ξζνδόμνηο πηζηνῖο ηξηζκαθάξηζηε. 
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Ἀξρὴλ κεηαλνίαο ζαπκαηνπξγέ, ιηηαῖο ζνπ παξάζρνπ, ηῶ 

πνζνῦληη δηαθαο, ἰδεῖλ Ἰσάλλῃ Νενκάξηπο, ηνῦ Παξαδείζνπ ηὰ 

θάιιε, ζεόδειε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νεόηεηα Μῆηεξ ηνῦ Λπηξσηνῦ, πξνζηάηεπζνλ ηάρνο, ἐθ 

θηλδύλσλ θαὶ ἐζηζκλ, θαὶ ἐθ ρεηξλ ἀλζξώπσλ δνιίσλ, Σὺ 

δηαθύιαμνλ Κόξε Παλύκλεηε. 

  

ᾨδὴ γ´. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Νῦλ πξνζηξέρσ ὁ ηάιαο, ἱθεηηθο ἔλδνμε, θαὶ ζὴλ βνήζεηαλ 

αἰηνῦκαη, ἀμηνκίκεηε, ἥλ ηῶ ἀζιίῳ ηαρύ, ζὺ Ἰσάλλε παξάζρνπ,  ἵλα 

κὴ ἀπόισκαη, ὦ παλεπθξόζπλε. 

 

Ἡ ἁγία ζνπ θάξα, ἐλ Βαξιαὰκ Ἅγηε, ιηκὴλ ἀλεδείρζε 

ἐζράησο, θαὶ θαηαθύγηνλ, ηλ ἀζζελνύλησλ ζνθέ, θαὶ ηλ 

ζειόλησλ ζσζῆλαη· δηὸ νἱ ξζόδνμνη, πίζηεη πξνζέξρνληαη. 

 

Φξηζηνκάξηπο ζὲ πόζῳ, ἱθεηηθο δένκαη, ἐθ ηῆο κνρζεξίαο 

ἱθέηελ, ηάρνο δηάζσζνλ, ἵλα ὑκλ ηὸλ Θεόλ, θαὶ Πνηεηὴλ ηλ 

ἁπάλησλ, Ἰσάλλε ἔλδνμε, Ἡπείξνπ θιέτζκα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥᾳζπκίαο θαηέζηελ, ἐξγάηεο ὁ ἄζιηνο, δηὸ πξὸο Σὲ 

θαηαθεύγσ, θαὶ πόζῳ δένκαη, ζπεῦζνλ ηαρὺ Μαξηάκ, θαὶ ζζνλ 

Κόξε ἱθέηελ, θαὶ Υἱόλ Σνπ Ἄρξαληε, Σὺ ἐμεπκέληζνλ. 

  

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ηνὺο δνύινπο ζνπ Ἰσάλλε, ὅηη 

πάληεο ἱθεηηθο πξὸο ζὲ θαηαθεύγνκελ, Νενκαξηύξσλ ηὸ θιένο θαὶ 

δόμα. 

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´. Τὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Πξεζβείαλ ηὴλ ζήλ, πνζνῦκελ ἀμηάγαζηε, δηὸ ηλ πηζηλ, ηὰ 

πιήζε εἰο ζὲ ζπεύδνπζη, θαὶ ζεξκο βνζί ζε, Ἰσάλλε ζθέπαζνλ 

ἅπαληαο, θαὶ ἐθ ηξνραίνπ θύιαμνλ ἡκᾶο, Βαξιαὰκ θαὶ Ἠπείξνπ ηὸ 

θαύρεκα. 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἰαηξὸλ ὀλνκάδνκελ, ζὲ ὦ Ἰσάλλε, Ἠπείξνπ θαύρεκα, θαὶ 

δεόκεζα ἱθέηαη ζνπ, ἐθ παληνίσλ λόζσλ δηαθύιαμνλ. 

 

Σσθξνζύλελ παξάζρνπ κνη, θαὶ ηαπείλσζηλ Ἰσάλλε ἔλδνμε, 

θαὶ ηὸλ λνῦλ κνπ ἀπνθάζαξνλ, ἐθ ηλ θαύισλ ζθέςεσλ, ζεόθηιε. 

 

Τὴλ ςπρήλ κνπ δηάζσζνλ, ἐθ ηλ παζλ Ἰσάλλε καθάξηε, θαὶ 

ηὸ ζκά κνπ πξνζηάηεπζνλ, ἐθ πνηθίισλ λόζσλ ἀθαηάβιεηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Παξζέλε ζεόλπκθε, ηὸλ Υἱόλ Σνπ ζθέπε θαὶ δηαθύιαηηε, θαὶ 

ηὸ ζηόκα κνπ δηάλνημνλ, ηνῦ δνμάδεηλ Σε Θενθνηλώλεηε. 

  

ᾨδὴ ε´. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Σὲ παξαθαι, Ἰσάλλε πακκαθάξηζηε, ηνὺο ξζνδόμνπο ἐθ 

πιάλεο ζαπκαζηέ, θαὶ ἐθ θηλδύλσλ, ηαρὺ ιηηαῖο ζνπ θύιαμνλ. 

 

Ὕκλνπο θαὶ ᾠδάο, ζνί πξνζθέξνκελ ξζόδνμνη, θαὶ ζνὶ 

πξνζπίπηνκελ ζαπκαηνπξγέ, ἐθ ηλ πνηθίισλ, παζλ ἡκᾶο 

ἐιεπζέξσζνλ. 

 

Νένο ἀζιεηήο, ἀλεδείρζεο Μάξηπο ἔλδνμε, θαὶ ξζνδόμσλ 

πηζηλ θαηαθπγή, ὦ Ἰσάλλε, Ἡπείξνπ δόμα θαὶ ζέκλσκα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἄρξαληε ζεξκο, ἱθεηεύσ Σε ὁ ἄζιηνο, ἐθ ηλ παγίδσλ 

ἀξραηθάθνπ ἐρζξνῦ, ηὸλ Σὸλ ἱθέηελ, ἀπαύζησο Μαξηάκ, 

πξνζηάηεπζνλ. 
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ᾨδὴ ζη´. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Χπρήλ κνπ ζνῦ, Ἰσάλλε δένκαη, ὁ ἀλάμηνο δηάζσζνλ ηάρνο, ἐθ 

ηλ ρεηξλ, ηνῦ ἀιάζηνξνο Μάξηπο, θαὶ ἐθ πνηθίισλ παγίδσλ ηνῦ 

ὄθεσο, θαὶ ῥῦζαί κε δηαπαληόο, ἐθ πνηθίισλ παζλ, ἀμηάγαζηε. 

 

 ηάιαο ζέ, ἱθεηεύσ ἔλδνμε, θαὶ αἰη ηὴλ ζὴλ ζεξκὴλ 

κεζηηείαλ, πάληαο ἡκᾶο ηνὺο πξνζπίπηνληαο πίζηεη, πξὸ ηῆο ἁγίαο 

ζνπ θάξαο δηάζσζνλ, ἐθ πάλησλ ηλ δηαβνιλ, ἅο θαθόηξνπνη 

Μάξηπο ὑθαίλνπζη. 

 

Νῦλ πάληεο, ἱθεηηθο πξνζθεύγνκελ, θαὶ δεόκεζα ζεξκο 

Ἰσάλλε, ἐθ ηνῦ θαξθίλνπ δηάζσζνλ πάληαο, θαὶ ἐμ ἐρζξλ ἀνξάησλ 

πξνζηάηεπζνλ, θαὶ θύιαμνλ ἐθ ζπκθνξλ, ηνὺο ἱθέηαο ζνπ Μάξηπο 

ηξηζέλδνμε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νεπξώζεηο Σύ, ἀπειαύλεηο Ἄρξαληε, θαὶ ηὰο λόζνπο 

ζεξαπεύεηο Σλ δνύισλ, θαὶ ηαῖο ςπραῖο ἱθεηλ Σνπ παξέρεηο, 

ἀθαηαπαύζησο βνήζεηαλ ἔλδνμε· Σνῦ δένκαη ὁ δπζκελήο, ηῆο ςπρῆο 

κνπ ηὰ ὄκκαηα ἄλνημνλ. 

  

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ηνὺο δνύινπο ζνπ Ἰσάλλε, ὅηη 

πάληεο ἱθεηηθο πξὸο ζὲ θαηαθεύγνκελ, Νενκαξηύξσλ ηὸ θιένο θαὶ 

δόμα. 

 

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

ηλ ἡκεξλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα, κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

  

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β´. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Σὺ πξνζηάηεο ηλ Φξηζηηαλλ ἀθαηαίζρπληνο, θαὶ κεζίηεο 

πξὸο ηὸλ Λπηξσηὴλ ἀκεηάζεηνο, κὴ παξίδῃο ἁκαξησιλ ἱθέηηδαο 

θσλάο, ἀιιὰ πξόθζαζνλ ζαπκαηνπξγέ, εἰο ηὴλ βνήζεηαλ ἡκλ, ηλ 

ζεξκο θξαπγαδόλησλ ζνη, δέρνπ ἡκλ πξεζβείαο, θαὶ ζπεῦζνλ εἰο 

ἱθεζίαλ, ηλ ξζνδόμσλ ἰζρπξόλ, Ἰσάλλε θαηαθύγηνλ. 
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Πξνθείκελνλ. Δίκαιορ ὡρ θοῖνιξ ἀνθήζει καὶ ὡζεὶ κέδπορ ἡ ἐν 

ηῷ Λιβάνῳ πληθςνθήζεηαι. 

Ση. Ὑπομένυν ὑπέμεινα ηὸν Κύπιον καὶ πποζέζσε μοι καί 

εἰζήκοςζεν ηῆρ δεήζεώρ μος.  

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ηβ΄ 8 – 12). 

Δἶπελ ὁ θύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πᾶο ὃο ἂλ ὁκνινγήζῃ 

ἐλ ἐκνὶ ἔκπξνζζελ ηλ ἀλζξώπσλ θαὶ ὁ Υἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ 

ὁκνινγήζεη ἐλ αὐηῶ ἔκπξνζζελ ηλ Ἀγγέισλ ηνῦ Θενῦ· ὁ δὲ 

ἀξλεζάκελόο κε ἐλώπηνλ ηλ ἀλζξώπσλ, ἀπαξλεζήζεηαη ἐλώπηνλ 

ηλ Ἀγγέισλ ηνῦ Θενῦ. Καὶ πᾶο ὃο ἐξεῖ ιόγνλ εἰο ηὸλ Υἱὸλ ηνῦ 

ἀλζξώπνπ, ἀθεζήζεηαη αὐηῶ· ηῶ δὲ εἰο ηὸ Ἅγηνλ Πλεῦκα 

βιαζθεκήζαληη, νὐθ ἀθεζήζεηαη. Ὅηαλ δὲ πξνζθέξσζηλ ὑκᾶο ἐπὶ 

ηὰο ζπλαγσγάο, θαὶ ηὰο ἀξράο, θαὶ ηὰο ἐμνπζίαο, κὴ κεξηκλᾶηε πο 

ἤ ηη ἀπνινγήζεζζε, ἤ ηη εἴπεηε· ηὸ γὰξ Ἅγηνλ Πλεῦκα δηδάμεη ὑκᾶο 

ἐλ αὐηῇ ηῇ ὥξᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖλ.  

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἰσάλλνπ…  

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

 

Ἦρνο πι. β´. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζόν με, ὁ Θεὸρ...  

Μὴ ἐγθαηαιείπῃο κε, ὦ ηνῦ Φξηζηνῦ Νενκάξηπο, ηὸλ πξὸο ζὲ 

πξνζηξέρνληα, θαὶ θαζηθεηεύνληα, ἀμηάγαζηε· ζιῖςηο γὰξ ἔρεη κε, 

θέξεηλ νὐ δύλακαη, ἀξραηθάθνπ ηὰ ηνμεύκαηα, ζθέπελ νὐ θέθηεκαη, 

νὐδὲ θαηαθύγηνλ πάληηκε, πάληνζελ εἰκὶ δέζκηνο, ἐθ πνηθίισλ 

παζλ ὁ ηξηζάζιηνο, κάθαξ Ἰσάλλε, ζεζαύξηζκα θαὶ δόμα 

Βαξιαάκ, κὴ παξαβιέπῃο ηὴλ δέεζηλ, ηνῦ ἀρξείνπ δνύινπ ζνπ. 

  

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο, 

Οὐξαλλ Κπβεξλήηελ, Ἰσάλλε ζεόθξσλ ζθνδξο ἠγάπεζαο· 

δηὸ θαὶ ηὴλ δσήλ ζνπ, ὡο ἄθαθνλ ἀξλίνλ, Αὐηῶ πξνζελήλνραο· ὦ 

Νενκάξηπο Φξηζηνῦ, πξνζηάηεπζνλ ἱθέηαο. 

 

Ὑπεξέηεο θαηέζηελ, ηῆο ζαξθὸο Ἰσάλλε ζενθνηλώλεηε· δηό 

ζνη θαηαθεύγσ, ὁ ηάιαο θαὶ ἀρξεῖνο, θαὶ κεηὰ πόζνπ δένκαη, 

βνήζεζόλ κνη ηαρύ, ἵλα κὴ ἀπνιινῦκαη. 
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Νηθεηὴο ἀλεδείρζεο, ηλ παζλ Ἰσάλλε ἀμηνζαύκαζηε, θαὶ 

ηνὺο πἱνὺο ηῆο Ἀγαξ, νὐδόισο ἐθνβήζεο, δηὸ πάληεο θξαπγάδνκελ· ὁ 

ηλ Παηέξσλ ἡκλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Μὴ παξίδῃο ἱθέηαο, Θενδόμαζηε θόξε, πηζηλ ηὸ θαύρεκα, 

ἀιιὰ ηαῖο εὐραῖο Σνπ, ἐθ λόζνπ ηνῦ θαξθίλνπ, πάληαο Μῆηεξ 

δηάζσζνλ, ἵλα ὑκλκελ ἀεί, ηὸλ Λόγνλ Θενηόθε. 

 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Οὐξαλνδξόκε, ηὸλ Βαζηιέα θαὶ Κηίζηελ, θαζηθέηεπε δεόκεζα 

πάληεο, ὅπσο ῥπζζκελ, ππξὸο ηνῦ αἰσλίνπ. 

 

Ὕκλνπο πξνζάγνπλ, ἐλ θαηαλύμεη βαζείᾳ, πξὸο ζὲ ηνῦ 

Βαξιαὰκ νἱ Παηέξεο, θαὶ πξνζθπλνῦζη, ηὴλ θάξα ζνπ θσζθόξε. 

 

Τὴλ ηῆο Ἠπείξνπ, ζὺ θαζεγίαζαο Μάξηπο, θαὶ θαηέζηεο αὐηῆο 

ὁ πξνζηάηεο, δηὸ Ἰσάλλε, δνμάδνκέλ ζε πάληεο. 

 

Θενηνθίνλ. 

ιιήλσλ Κόξε, θαηαθπγὴ ἀλεδείρζεο, θαὶ ἀθνίκεηνο πάλησλ 

πξνζηάηεο· δηὸ Θενηόθε, ἀπαύζησο Σὲ ὑκλνῦκελ. 

  

ᾨδὴ ζ´. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Μάξηπο Ἰσάλλε, κὴ ἐγθαηαιείπεο, ηνὺο ξζνδόμνπο εἰο 

ρεῖξαο ηνῦ ὄθεσο, ἀιιὰ παξάζρνπ ἡκῖλ, ἀλώδπλα ηὰ ηέιε. 

 

Ῥαπίζκαηα ἐδέρζεο, Μάξηπο Ἰσάλλε, θαὶ καξηπξίνπ ηὴλ 

ριαῖλαλ θαηέθηεζαο· δηὸ ζὲ πάληεο ἐλ πίζηεη, κάθαξ δνμάδνπζη. 

 

Γαιήλελ ζὺ παξάζρνπ, ἐκνὶ ηῶ ἀρξείῳ, θαὶ ηῆο πηθξὰο 

ηπξαλλίδνο ηνῦ ὄθεσο, ηὸλ ζὸλ ἱθέηελ ζεόθξνλ, ηάρνο ἀπάιιαμνλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ἱιέσζαη Υἱόλ Σνπ, Κεραξηησκέλε, ηὸλ ἐπ ἐκνὶ ὀξγηζζέληα 

δηθαίσο Ἁγλή, θαὶ ηνῦ ππξὸο ηνῦ ἀζβέζηνπ, ηάρνο κὲ ιύηξσζε. 

  

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ, θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηλ Φεξνπβείκ, θαὶ ἐλδνμνηέξαλ, ἀζπγθξίησο ηλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Φαίξνηο ηῆο Ἠπείξνπ ζεῖνο βιαζηόο, θαὶ Ἰσαλλίλσλ, 

ἀληηιήπησξ θαὶ βνεζόο· ραίξνηο Ἰσάλλε, ηλ ξζνδόμσλ δόμα, θαὶ 

ηλ πηζηλ ηὸ θιένο, ἀμηνηίκεηε. 

 

θηελο ἱθέηεπε ηὸλ Θεόλ, ὑπὲξ ηῆο ιιάδνο, εἰξελαίαλ 

αὐηὴλ ηεξεῖλ, θαὶ ιπηξνῦζζαη πάλησλ, δεηλλ ηε θαὶ θηλδύλσλ, ὦ 

Ἰσάλλε θιένο, δόμα θαὶ θαύρεκα. 

 

Φαίξνπζηλ Παηέξεο ηνῦ Βαξιαάκ, ἔρνληεο ἐλ κέζῳ, ζνῦ ηὴλ 

θάξαλ ζαπκαηνπξγέ, ἥηηο ἀπειαύλεη, δαηκόλσλ ἐπηζέζεηο, θαὶ ηνῖο 

πηζηνῖο παξέρεη, ῥώκελ θαὶ δύλακηλ. 

 

Μάλδξαλ ηὴλ ηηκζάλ ζε εὐιαβο, θύιαηηε ἀπαύζησο, ἀπὸ 

πάζεο ἐπηβνπιῆο, κάθαξ Ἰσάλλε, ζὺλ ηῶ Νεθηαξίῳ, θαὶ ζείῳ 

Θενθάλῃ, Φξηζηὸλ πξεζβεύνληεο. 

 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

  

Τό Τξηζάγηνλ…  
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Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο γ΄. Θείαο πίζηεσο. 

Νένλ θαύρεκα, Ἰσαλλίλσλ, θαὶ θξαηαίσκα, ηλ ξζνδόμσλ, 

ἀλεδείρζεο Ἰσάλλε ηξηζέλδνμε· ζὺ γὰξ ἐλ Πόιεη ηνῦ Βύδαληνο 

ἤζιεζαο, θαὶ καξηπξίνπ ηὴλ ριαῖλαλ θαηέθηεζαο· Μάξηπο ἔλδνμε, 

Φξηζηὸλ ηὸλ Θεὸλ ἱθέηεπε, δσξήζαζζαη ἡκῖλ ηὸ κέγα ἔιενο. 

 

 

40  Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Φαῖξε Ἰσάλλε ζαπκαζηέ· ραῖξε ηῆο Ἠπείξνπ ηὸ θιένο, θαὶ 

Βαξιαὰκ ζεζαπξέ· ἄιινλ γὰξ νὐθ ἔρνκελ πξεζβεπηὴλ πξὸο Θεόλ, 

νἱ πνζνῦληεο Παξάδεηζνλ, ἀιιὰ δεηιηληεο, ὡο θαηαηξπρόκελνη ὑπὸ 

πνηθίισλ παζλ, Μάξηπο ηνῦ Φξηζηνῦ ἀζιεθόξε· ὅζελ ζνη 

πξνζπίπηνκελ πόζῳ, πάληεο νἱ ξζόδνμνη ἀηίκεηε. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, ὦ 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. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


