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22 ΜΑΩΟΥ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΙΨΑΝΝΟΥ Βιαδηκήξνπ, Θενδώξνπ Ἀλη. Μάξθνπ  

 
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 ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

 Τῷ  Ἰσάλλῃ νἱ  πηζηνί  λῦλ πξνζδξάκσκελ, νἱ  ἐλ δεηλνῖο θαί  

ζπκθνξαῖο θαί  πξνζπέζσκελ, ἐλ  εὐζεβείᾳ  θξάδνληεο  ἐθ  βάζνπο  

ςπρῆο· Ἅγηε,  βνήζεζνλ  θαί  ἡκᾶο  ηπξαλλίαο, ζπεῦζνλ  

ἐθιπηξώζαζζαη, ἀζεβῶλ  θαί  ἀπίζησλ. Μή  ἀπνζηξέςεο  ζνύο  

δνύινπο  θελνύο, ἀιι’ ἐθ  παληνίσλ  θηλδύλσλ  δηάζσζνλ.  

Γόμα. Τό αὐηό. Καί  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 ζώδεη ἀεὶ ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

 

Εἶηα ὁ Καλώλ.   

ᾨδή α΄. Ἦρνο  πι. δ΄. Ὑγξάλ  δηνδεύζαο. 

 Δεηλαῖο  πηεδόκελνο ζπκθνξαῖο, πξόο  ζέ  ἐπηῤῥίπησ,  θαί  ηό  

ζῶκα  θαί  ηήλ  ςπρήλ, ὦ  Ἄλαμ  ηξηζκάθαξ  θαί  παξζέλε, ηῶλ  

θνβεξῶλ  θαί  θαθῶλ  κε  ἐθιύηξσζαη. 

  

Σαξθόο  κε  ηνῦ  θιύδσλνο  ἐκβνιή, κάθαξ  Ἰσάλλε, ἐθηαξάηηεη  

δηελεθῶο, εἰξήλεπζνλ,  Μέδσλ,  ηῇ γαιήλῃ  πξόο  Θεόλ  κεζηηεύσλ, 

ζεόζνθε. 

 

Δαηκόλσλ  ηά  ζηίθε  ηά  πνλεξά, θαηαπνιεκνῦζη,  ηόλ  ζόλ  

δνῦινλ  ἀλειεῶο· θαηάξγεζνλ  ηνύηνπο  ηῇ  δπλάκεη,  ηῇ  ηνῦ  

Σηαπξνῦ,  ζηεθεθόξε  παλζαύκαζηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/06/blog-post_45.html
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 Παξζέλε  ἡ  πύιε  ἡ  ηνῦ  Θενῦ, ἄλνημόλ  κνη  πύιελ,  

εὐζπιαρλίαο  θαί  ἐθ  ππιῶλ,  ηῆο  ζαλαηεθόξνπ  ἁκαξηίαο, ηῇ  

κεηξηθῇ  παῤῥεζία  Σνπ  ῥῦζαί κε. 

 

ᾨδή  γ΄. Οὐξαλίαο  ἁςίδνο. 

 Πνλεξίαο  ἀλζξώπσλ,  ὀδπλεξάο  πάληνηε, ἀπεηιάο  πλεόλησλ  

δπζθήκσο, ζύ  κέ  δηάζσζνλ, ηήλ  ζεξηώδελ  αὐηῶλ,  καλίαλ  

δηαζθεδάδσλ, εὐζεβῶλ  ηό  ζηήξηγκα, Μάξηπο  παλέλδνμε.  

  

Σθαησξίαο  ἀπίζησλ, ζαπκαηνπξγέ, ζθόξπηζνλ  θαί 

παξαπηθξαίλνληαο  πάληαο,  ηαρύ  θαηάβαιε, ἐλ  ηῇ  ῥνκθαίᾳ  ηῇ  ζῇ, 

ηῶλ  πξεζβεηῶλ  ἡ  ζεξκόηεο, ηῶλ  πηζηῶλ  ηό  θαύρεκα, Ἄλαμ  

Βιαδίκεξε. 

 

Σσθξνζύλε  εὐώδεη, ηήλ βδειπξάλ  δηώμνλ,  ηῶλ  ζῶλ  

ζεξαπόλησλ, ζεόθξνλ, δεηλήλ  ἀζέιγεηαλ, ὁ  ζείσλ  κύξσλ  

θξνπλνύο,  θαζαξσηάηνπο  ἐθβιύδσλ, Ἀζιεηῶλ  ὁκόζθελε,  ηνῦ  

Παληνθξάηνξνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

 Ἀξεηῆο  παξζελίαο,  ἐζηεξήζελ, Πάλαγλε, ὅινο  ἐκνιύλζελ  

ηῷ  πάζεη,  ηῆο ἀζσηίαο  κνπ. Ἡ  ηεηνθπῖα  Κξηηήλ, παξαλνκνύλησλ  

ἀλζξώπσλ, πάζεο  θαηαθξίζεσο, Παξζέλε  ζῶζνλ  κε. 

 

 Πξνζηξέρνκελ,  ηῇ  κπξνζήθῃ  ζνπ  πάληεο, ζεκεηνθόξε, 

εὐσδίαο  θαιιίζηεο, θαί  δσξεῶλ  ζείσλ πινπηνῦκελ· ζύ  γάξ  

πξόκαρνο  ἡκῶλ  ἦ  θαί  ἀληηιήπησξ. 

  

Ἀμίσζνλ,  ηῆο  ραξηηόο  ζνπ, Ἰσάλλε  ζενθόξε,  ηνύο  ζνύο  δνύινπο  

ηνύο  ηαπεηλνύο  ἐθ  λόζσλ  ῥπόκελνο,  θαί  θάζαξνλ  ηῶλ  παζῶλ  

ἡκῶλ  ηόλ  ῥύπνλ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ, Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία  ζεξκή. 

 Πξνζηάηεο  ζεξκόο  θαί  πύξγνο  ἀπξνζκάρεηνο,  ἐδείρζεο, 

ζνθέ, ηνῖο  πίζηεη  ἐθβνῶζη  ζνη,  θαί  ζεπηῶο  θξαπγάδνπζηλ, 

ἀζιεηά  Βιαδίκεξε  πξόθζαζνλ,  θαί  ἐθ  θηλδύλσλ  ιύηξσζαη  

ἡκᾶο, ἀεί  ηῇ  Τξηάδη  παξηζηάκελνο. 
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ᾨδή  δ΄. Δἰζαθήθνα  Κύξηε. 

 Ἰακάησλ  ραξίζκαηα, ηῷ  ζεπηῷ  ηεκέλεη  ζνπ  νἱ  

πξνζθεύγνληεο, ἀξπόκεζα  εὐθξόζπλνη,  θαί  δνμάδνκέλ  ζε, 

ζαπκαηόβξπηε. 

  

Ἀιβαλίαο, Σεξβίαο  ηε,  θαί  ηῆο  Βνπιγαξίαο  ηά  ζά  ζαύκαηα,  

ἀληηιήπηνξα  θεξύηηνπζη, δηό  ζσηῆξα  πάληεο  Σέ  γλσξίδνπζη. 

  

Τῆο  Μπζίαο  νἱ  ξζόδνμνη,  θαί  νἱ  ηνῦ Ἰιιπξηθνῦ  ζεπηῶο  ζνη  

πξνζπίπηνπζη, ηῆο  ὑγείαο  ἀπνιαύνληεο,  θαί  ραξίησλ  πάληνηε  

πιεξνύκελνη. 

 

Θενηνθίνλ. 

 Σύ  ηόλ  λνῦλ  κνπ  ἐθιάκπξπλνλ, ηόλ  ἐζθνηηζκέλνλ  ηνῖο  

πιεκκειήκαζηλ, ἡ  ηόλ  Ἥιηνλ  θπήζαζα,  ηῆο  δηθαηνζύλεο, 

Παλακώκεηε. 

 

ᾨδή  ε΄. Φώηηζνλ  ἡκᾶο. 

 Φξνύξεζνλ  ἡκᾶο,  ηαῖο  πξεζβείαηο  ζνπ, Βιαδίκεξε, θαί  ηῷ  

βξαρίνλί  ζνπ  ηῷ θξαηαηῶ, πηθξνύο ηπξάλλνπο θαηάβαιε, 

ὑπεξζαύκαζηε. 

  

Δώξεζαη  ἡκῖλ,  ηήλ  ὑγείαλ  δενκέλνηο  ζνπ,, ηῆο  ςπρῆο  θαί  ηνῦ  

ζώκαηνο  ἀεί,  θαί  ηήλ  κπξίπλννλ  ῥῶζηλ, Ἰσάλλε  παλόιβηε. 

  

Ἴαζαη  ιανύο,  πξνζδξακόληαο  ζνη, ζαπκάζηε, ινηκηθῆο  ηε λόζνπ  

θαί  ππξεηῶλ,  θαί  ἀιγεδόλσλ  παληνίσλ  πάληαο  δηάζσζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 Φώηηζνλ, Ἁγλή, ηῆο  ςπρῆο  κνπ  ηήλ  ζθνηόκαηλαλ, ηῆο  Σῆο  

ιακπξόηεηνο  ηῇ  καξκαξπγῇ, ἡ  Φῶο  ηεθνῦζα  ηόλ ζεῖνλ θαί  

πξναηώληνλ. 

 

 

ᾨδή  ζη΄. Τήλ  δέεζηλ  ἐθρεῶ. 

 Θαπκάησλ  ζε,  ζεζαπξόλ  ἐπίζηακαη,  θαί  πεγήλ  ηῶλ  

ἀγαζῶλ, Ἰσάλλε, ἀζζελεηῶλ  ζεξαπεύνληα  πάζ,  θαί  ἐλεξγείαο  

δαηκόλσλ  ἐιαύλνληα· δηό  δένκαη  ἀλαγαγεῖλ,  ἐθ  θζνξᾶο  κε  

θαθῶλ, ραξηηώλπκε. 
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Πξνζηάηελ ζε, ηῆο  Μνλῆο  θεξύηηνκελ,  θαί  θξνπξόλ  ηῆο  

Ἀιβαλίαο, πακκάθαξ, ηῶλ  πεηξαζκῶλ  δηαιύνληα  ὄρινλ,  θαί  

ἐπεξείαο  ἀπίζησλ  δηώθνληα· δηό  πάληαο  ηνύο  Χξηζηηαλνύο,  ηῶλ  

δεηλῶλ  ιπηξσζῆλαη  δεόκεζα. 

  

Ληκέλα,  ηήλ  ζήλ  ζνξόλ  ἐλ  ζιίςεζη,  θαί  ἐλ ἀλάγθαηο  ἐλλνῶ, 

Μπξνβιύηα, θαί  παληειῆ  ζπκθνξῶλ  ζσηεξίαλ,  θαί  πνηακόλ  

δσξεῶλ  ἀλεμάληιεηνλ,  θαί  βξύζηλ  ηῶλ  εὐσδηῶλ, θαί  πεγήλ  

ἰακάησλ  ἀέλλανλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 Θεξάπεπζνλ, ηήλ δεηλῷ  λνζήκαηη,  θαί  ἐκπαίγκαηη  νἰθηξῷ  

θαθσζεῖζαλ, ἐθ  πνλεξνῦ  ηήλ  θαξδίαλ  κνπ  ὅιελ,  θαί  ηῆο  ἐλ  Σνί  

ἰαηξείαο  ἀμίσζνλ,  θαί  ζῶζνλ  κε  ηόλ  ἐπί  Σε, πξνζθεύγνληα ,  

Μαξία  Παλάκσκε. 

 

Πξνζηξέρνκελ,  ηῇ  κπξνζήθῃ  ζνπ  πάληεο, ζεκεηνθόξε, 

εὐσδίαο  θαιιίζηεο, θαί  δσξεῶλ  ζείσλ πινπηνῦκελ· ζύ  γάξ  

πξόκαρνο  ἡκῶλ  ἦ  θαί  ἀληηιήπησξ. 

  

Ἀμίσζνλ,  ηῆο  ραξηηόο  ζνπ, Ἰσάλλε  ζενθόξε,  ηνύο  ζνύο  δνύινπο  

ηνύο  ηαπεηλνύο  ἐθ  λόζσλ  ῥπόκελνο,  θαί  θάζαξνλ  ηῶλ  παζῶλ  

ἡκῶλ  ηόλ  ῥύπνλ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία  ηῶλ  Φξηζηηαλῶλ. 

 Βαζηιείαλ  ιηπώλ  ηήλ  ἐλ  γῆ, ὦ  παλζαύκαζηε, Βαζηιείαο  

ηῶλ  Οὐξαλῶλ,  νὖθ  ἀπέηπρεο, Ὅζηε, ἀιι’ ἐλ  κέζῳ  εὐζεβῶλ  

Ἀλάθησλ  ἐληξπθᾶο· δηό  πξέζβεπε  ὑπέξ  ἡκῶλ,  ηῶλ  λῦλ  

ἐπηθαινπκέλσλ  ζε,  θαί  πηζηῶο  θξαπγαδόλησλ  ζνη· ιύηξσζαη  

λνζεκάησλ, ὡο  θαί    ἀκπιαθεκάησλ, ηνύο  ἱθεηεύνληάο  ζε  

ζεξκῶο, Ἀζινθόξε,  θαί  ηηκῶληαο  ζε. 

Πξνθείκελνλ. Δίκαιορ  ὡρ  θοίνιξ  ἀνθήζει καί ὡζεί κέδπορ ἡ 

ἐν ηῷ Λιβάνῳ πληθςνθήζεηαι. 

Ση. Εὐθπανθήζεηαι  δίκαιορ  ἐν  Κςπίῳ. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. θα΄ 12-16). 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πξνζέρεηε ἀπὸ ηῶλ 

ἀλζξώπσλ· ἐπηβαινῦζη γὰξ ἐθ’ ὑκᾶο ηὰο ρεῖξαο αὐηῶλ θαὶ δηώμνπζη, 
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παξαδηδόληεο εἰο ζπλαγσγὰο θαὶ θπιαθάο, ἀγνκέλνπο ἐπὶ βαζηιεῖο 

θαὶ ἡγεκόλαο ἕλεθελ ηνῦ ὀλόκαηόο κνπ. Ἀπνβήζεηαη δὲ ὑκῖλ εἰο 

καξηύξηνλ. Θέζζε νὖλ εἰο ηὰο θαξδίαο ὑκῶλ κὴ πξνκειεηᾶλ 

ἀπνινγεζῆλαη· ἐγὼ γὰξ δώζσ ὑκῖλ ζηόκα θαὶ ζνθίαλ, ᾗ νὐ 

δπλήζνληαη ἀληεηπεῖλ, νὐδὲ ἀληηζηῆλαη πάληεο νἱ ἀληηθείκελνη ὑκῖλ. 

Παξαδνζήζεζζε δὲ θαὶ ὑπὸ γνλέσλ θαὶ ἀδειθῶλ θαὶ θίισλ θαὶ 

ζαλαηώζνπζηλ ἐμ ὑκῶλ θαὶ ἔζεζζε κηζνύκελνη ὐπὸ πάλησλ δηὰ ηὸ 

ὄλνκά κνπ θαὶ ζξὶμ ἐθ ηῆο θεθαιῆο ὑκῶλ νὐ κὴ ἀπόιεηαη. λ ηῇ 

ὑπνκνλῇ ὑκῶλ θηήζαζζε ηὰο ςπρὰο ἡκῶλ. 

 

Γόμα. Ταῖο  ηνῦ  Ἀζινθόξνπ… 

 

Καί  λῦλ. Ταῖο  ηῆο  Θενηόθνπ… 

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

με,  ὁ  Θεός… 

 Μή  ἀπνζηεξήζῃο  κε,  ηῆο  ζῆο θξηθηῆο  πξνζηαζίαο, Ἀζιεηά  

Βιαδίκεξε, ἀιιά  ζξαῦζνλ  δένκαη,  ηῇ  ἰζρύῃ  ζνπ,  δαηκόλσλ  ηά 

ηνμεύκαηα, θαί ηά ηνύησλ βέιε, θαί  ἀπάιιαμνλ  ζνί δένκαη, πόλνπ 

ηνῦ ηῆο ςπρῆο, πάζεο  ηε  ἀλάγθεο  θαί  ζιίςεσο· δνπιείαο γάξ 

ζπλζιίβεη κε, ηῶλ Ἀγαξελῶλ ἄρζνο κέγηζηνλ· αὐηνύο  

ηπξαλλνῦληαο,  δπλάζηαο  θξαηαηνύο  θαί  δπλαηνύο, ηῇ ζῇ δπλάκεη 

ἐδάθηζνλ, Ἄλαμ  εὐθιεέζηαηε. 

 

ᾨδή  δ΄. Οἱ  ἐθ  ηῆο  Ἰνπδαίαο. 

 Τήλ  ςπρήλ  ζπκεδίαο,  θαί  ραξᾶο  ἁπάζεο  ἀλάδεημνλ  

ἔκπιενλ, ζεόθξνλ  Ἰσάλλε, ηῶλ  Σέ  ἐπηθαινπκέλσλ,  θαί  βνᾶλ  ἀεί  

δίδαμνλ· ὁ  ηῶλ  Παηέξσλ  ἡκῶλ,  Θεόο  εὐινγεηόο  εἶ. 

  

Λακπξπλζείο  ηῷ  ζῷ  πάζεη, ζθνηηζζέληα  κε  ἁκαξηήκαζη  

ιάκπξπλνλ, ηόλ  πόζῳ  πξνζηόληα,  ηῇ  ζῇ  θσηαγσγίᾳ,  θαί  

θξαπγάδεηλ  ἀμίσζνλ· ὁ  ηῶλ  Παηέξσλ  ἡκῶλ,  Θεόο  εὐινγεηόο  εἶ. 

  

Πεηξαζκῶλ  θαί  θηλδύλσλ,  θαί  ἀλάγθεο  θαί  ζιίςεσο  

ἐιεπζέξσζνλ,  θαί  βιάβεο  ηῶλ  δαηκόλσλ,  ηνύο  ηῇ  ζθέπῃ  ζνπ  

ζαῤῥνῦληαο,  θαί  ἐλ  πίζηεη  θξαπγάδνληαο· ὁ  ηῶλ  Παηέξσλ  ἡκῶλ,  

Θεόο  εὐινγεηόο  εἶ. 
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Θενηνθίνλ. 

 Τῶλ  ἀλζξώπσλ  ὁ  Πιάζηεο,  ἐλ  γαζηξί  Σνπ  ζθελώζαο, 

Θενραξίησηε,  ἁπάλησλ  πξνζηαζίαλ,  ηῶλ  δάιαηο  θινλνπκέλσλ,  

θαί  βνώλησλ  δεηθλύεη  Σε· ὁ  ηῶλ  Παηέξσλ  ἡκῶλ,  Θεόο  

εὐινγεηόο  εἶ. 

 

ᾨδή ε΄.  Τόλ  Βαζηιέα  ηῶλ  νὐξαλῶλ. 

 Τνῖο  πνληνπκέλνηο,  βησηηθαῖο  ηξηθπκίαηο,  ρεῖξαλ  δίδνπ, 

πακκάθαξ, ηνῖο  ὑκλνῦζη,  θαί  ὑπεξπςνῦζη,  Χξηζηόλ  εἰο  ηνύο  

αἰῶλαο. 

  

Τῶλ  ζῶλ  Λεηςάλσλ,  ηῶλ  ζεαπγῶλ  ἀπηνκέλνπο, εὐσδίαο  

πιήξσζνλ  ηῆο  ζείαο, Κύξηνλ  ὑκλνῦληαο,  πηζηῶο  εἰο  ηνύο  

αἰῶλαο. 

 

 Τνύο  δενκέλνπο, ἐθηελῶο, Μπξνβιύηα, θαί ηήλ ζήλ ράξηλ  

αἰηνῦληαο  πξνζδέρνπ, ηνύο  δνμνινγνῦληαο,  Θεόλ  εἰο  ηνύο  

αἰῶλαο. 

Θενηνθίνλ. 

 Τῶλ  κνιπζκάησλ,   ηῆο  θαξδίαο  κνπ, Παξζέλε,, κεηαλνίαο  

θαζάξηζνλ  λίπηξνηο, ἵλα  Σέ  δνμάδσ,  εἰο  πάληαο  ηνύο  αἰῶλαο. 

 

ᾨδή  ζ΄. Κπξίσο  Θενηόθνλ. 

 Ἀζηέξα  Ἰσάλλε,  ζέ ζεκεηνθόξε, ὁκνινγνῦκελ  θσζθόξνλ  

αὐγάδνληα, εὐζεβεῖο  ηνύο  ὀξζνδόμσο  Χξηζηῷ  ιαηξεύνληαο. 

  

λ  ζάιῳ, Ἀζινθόξε, ηνῖο  θπκαηνπκέλνηο,  πνιιῶλ  θαθῶλ  ζαῖο  

ἱθεζίαηο  βνήζεζνλ, δηαζθεδάδσλ  ἀλέκνπο  ηνῦ  πνιεκήηνξνο. 

  

Τήλ  δέεζίλ  κνπ  δέμαη,  ηνῦ  ηαπεηλσζέληνο,  θαί  ραιεπῶλ, 

Ἀζινθόξε, θαθώζεσλ,  θαί  ἁκαξηίαο  ἁπάζεο  κε  ἐιεπζέξσζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 ιπίδα  ζσηεξίαο,  ηῶλ  ἐθπεπησθόησλ, αἱ  γελεαί,  Θενηόθε,  

γηλώζθνπζη, δηά  παληόο  ὁκνθώλσο  Σέ  καθαξίδνπζαη.   

 

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 
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Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, Σέ κεγαιύλνκελ. 

  

Τνύο  ζπλαζξνηζζέληαο  ηῷ  ζῷ  λαῷ, ἀνξάησλ  πάληαο, ὁξαηῶλ  ηε  

ἐπηβνπιῆο, ἡκᾶο  ηπξαλλνύλησλ,  δεόκεζα  ῥπζζῆλαη, ὑπό  ηῆο  

ράξηηόο  ζνπ, ζνθέ  Βιαδίκεξε. 

  

Τόλ  ζηεξξόλ  ὁπιίηελ  θαί  ἀζιεηήλ,  ὑπέξ  εὐζεβείαο, ηόλ 

ἀδαπάλεηνλ  ζεζαπξόλ, ηόλ  ἐλ  Βαζηιεῦζη  ἅκα  θαί  Μπξνβιύηαηο, 

ηόλ  ζεῖνλ  Ἰσάλλελ,  πόζῳ  ὑκλήζσκελ. 

  

Τά  πεππξσκέλα  ηά  ηνῦ  ἐρζξνῦ, ἔλεδξα, παγίδαο,  δηαζθέδαζνλ  ἐμ  

ἡκῶλ, ηῇ  δπλάκεη, κάθαξ, ηῇ  ἐθ  Θενῦ  δνζείζῃ, ὅπσο  αὐηῶλ  

ῥπζζέληεο,  ζέ  κεγαιύλσκελ. 

  

Φξίηηνκελ  ὁξῶληεο  ζαῦκα  θξηθηόλ, ηό  Σθνπκβίνπ  ῥεῦκα,  

ἀπεζηξάθε  ὀπίζσ  γάξ, Ἰνξδάλνπ  ῥεῖζξνλ,  κηκνπκέλνλ, ὅηε  εἶιζε,  

ἡ ζήθῃ  ζῶλ  Λεηςάλσλ  ἐλ  ηῇ  Κνπζζίαο  ῥνῇ. 

  

Τόλ  ἀζηέξα  πάληεο  ηόλ  θαεηλόλ, ηόλ  ἐθ  Βιαδηκήξνπ,  

ἀπαζηξάςαληα  λνεηῶο, Μαξηύξσλ  ηό  θιένο,  θαί  Βαζηιέσλ  

δόμαλ, ηόλ  ζεῖνλ  Ἰσάλλελ,  ὕκλνηο  ηηκήζσκελ.  

 

Χαῖξνηο θθιεζίαο ζεῖνο βιαζηόο, ὁ ἐλ ηῇ ἀζθήζεη, θαί 

ἀζιήζεη ἁγηαζζείο, Βιαδίκεξε ἄλαμ, ζεόπηα Ἰσάλλε, ηνύο ζέ 

πξνζθαινπκέλνπο, θαθῶλ δηάζσδε. 

  

Πᾶζαη  ηῶλ  Ἀγγέισλ  αἱ  ζηξαηεηαί, Πξόδξνκε  Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ  ἡ  Δσδεθάο, νἱ  Ἅγηνη  Πάληεο  κεηά  ηῆο  Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε  πξεζβείαλ,  εἰο  ηό  ζσζῆλαη  ἡκᾶο.  

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Δεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Γόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή 

ὀξγηζζῆο ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ 

ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ 

ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα 

ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  
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Καί λῦλ.Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, 

εὐινγεκέλε Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, 

ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο 

ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ.  

 Δεῦηε  Βιαδηκήξνπ  ηόλ ζεπηόλ,  θαί  ζαπκαηνπξγόλ  

Βαζηιέα, πάληεο  ηηκήζσκελ,  Ἰσάλλελ ἔλδνμνλ, ηόλ Μπξνβιύηελ, 

πηζηνί· ηόλ ἰάζεηο πξνρένληα, ἐπί ηνῖο δενκέλνηο, θαί ηνῖο 

πξνζεγγίδνπζη, πίζηεη αὐηνῦ ηήλ ζνξόλ· πξέζβεπε, βνῶληεο, Κπξίῳ, 

ηῶλ Ἀλάθησλ θιένο  θαί  δόμα, ὑπέξ  ηῶλ  Σέ  ὑκλνῦλησλ, 

παλζεβάζκηε. 

 

Δέζπνηλα, πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

  

Τήλ  πᾶζαλ  ἐιπίδα  κνπ, εἰο  Σέ  ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ  ηνῦ  Θενῦ, 

θύιαμόλ  κε  ὑπό  ηήλ  ζθέπελ  Σνπ. 

 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 


