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10 Ινπιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζηνκάξηπξνο 

ΙΩΝΑ ηνῦ Νηζπξίνπ 
 

  Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 

 

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

Εἶηα ηά Τξνπάξηα. 

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τῇ ἰζαγγέιῳ ζνπ δσῇ ζενθόξε, ζενπξεπῶο παξὰ Φξηζηνῦ 

ἐδνμάζζεο, ηαῖο ηῶλ ζαπκάησλ ράξηζηλ Ἰσλά· ὅζελ πάζεο ζιίςεσο, 

θαὶ δεηλῶλ λνζεκάησλ, πόλσλ θαὶ θαθώζεσλ, θαὶ παληνίαο 

ἀλάγθεο, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο Πάηεξ πξὸο Φξηζηόλ, θύιαηηε πάληαο 

ηνὺο ζὲ καθαξίδνληαο. 

 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε…. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ. 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Ἀγγέισλ ζπλόκηινο γεγνλώο, ζὺλ αὐηνῖο δπζώπεη, ηὸλ 

Σσηῆξα ὑπὲξ ἡκῶλ, πάζεο ἡκᾶο ῥύζεζζαη ἀλάγθεο, θαὶ δπζρεξείαο 

Ἰσλᾶ Ὅζηε. 

 

Ῥαλίζη ηῶλ ζείσλ ζνπ δσξεῶλ, ηὴλ ἐμεξακκέλελ, ἐθππξώζεη 

ηῇ ηῶλ παζῶλ, ςπρήλ κνπ θαηάξδεπζνλ ζεόθξνλ, πξὸο εὐθαξπίαλ 

ζσηήξηνλ Ὅζηε. 

 

Σσκάησλ ὀδύλαο ηὰο ραιεπάο, θαὶ ςπρῶλ ηὰο λόζνπο, ηῇ 

δνζείζῃ ζνη δσξεά, ἴαζαη Ἰσλὰ πακκάθαξ, ηῶλ πξνζηόλησλ ζεξκῶο 

ηῇ ζῇ ράξηηη. 
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Θενηνθίνλ. 

ηξώζελ ηνῖο βέιεζη ηνῦ ἐρζξνῦ, θαὶ ὅινο ἡιθώζελ, ἁκαξηίαο 

ηῇ ἐκκνλῇ, ἀιιὰ Σὺ Παξζέλε ὡο νἰθηίξκνλ, ηῆο ζπλερνύζεο 

ἀλάγθεο κε ιύηξσζαη. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Νένλ ἄζηξνλ ὡξάζεο ηαῖο λνεηαῖο ιάκςεζηλ, ἐλ ηῇ ηνῦ 

Φξηζηνῦ θθιεζίᾳ, Πάηεξ Ἰσλά· ὅζελ δηάιπζνλ, ηῶλ πεηξαζκῶλ 

ηὴλ ὁκίριελ, ἀπεηινῦζαλ Ὅζηε, ἡκῖλ ηὰ ρείξνλα. 

 

Ἰαηῆξά ζε ζείνλ, ὡο ἀιεζῶο ἔδεημε, Πάηεξ ἐλ ἐζράηνηο ηνῖο 

ρξόλνηο, Φξηζηὸο ὁ Κύξηνο· ὅζελ ἰάηξεπζνλ, ηὴλ ἀζζελνῦζαλ ςπρήλ 

κνπ, πξνζβνιαῖο ηνῦ ὄθεσο, ὡο ζπκπαζέζηαηνο. 

 

Εὐσδίᾳ ἀῤῥήηῳ ηῆο ζαπκαζηῆο εἰθόλνο ζνπ, δίσμνλ παζῶλ ηὸ 

δπζῶδεο, ἐθ ηῶλ ςπρῶλ ἡκῶλ, ὡο ἂλ ἐλάξεηνλ βίνλ, δηέιζσκελ 

Πάηεξ, εὐσδέζη πξάμεζη, Φξηζηὸλ δνμάδνληεο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πνιπώλπκε Κόξε Μῆηεξ Θενῦ ἄθζνξε, ηὴλ θαηαθζαξεῖζαλ 

ςπρήλ κνπ, πνιινῖο ἐλ πάζεζηλ, ἴαζαη δένκαη, θαὶ θαζαξὰλ αὐηὴλ 

δεῖμνλ, κεηαλνίαο πξάμεζη, ἵλα δνμάδσ Σε. 

 

Δηάζσζνλ, ἐθ πάζεο βιάβεο Ἰσλὰ ζενθόξε, ηνὺο ἐλ πίζηεη ηῇ 

ζῇ πξεζβείᾳ πξνζηξέρνληαο, θαὶ ηῶλ πηαηζκάησλ ζπγρώξεζηλ ἡκῖλ 

αἴηεη. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξνζηάηελ ζεξκὸλ ἡ Νίζπξνο ζὲ ἐθηήζαην, θαὶ κέγαλ ζνθὲ 

κεζίηελ πξὸο ηὸλ Κύξηνλ· δηὸ ἀεὶ ηῇ ζθέπῃ ζνπ, θαηαθεύγεη βνῶζα 

Ἰσλά· ἐθ πνηθίισλ ἡκᾶο δπζρεξεηῶλ, ἀπάιιαηηε Πάηεξ ηῇ πξεζβείᾳ 

ζνπ. 

 



[112] 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ὁ δαηκόλσλ ηὸ ζύζηεκα, πάιαη ἐθδηώμαο πόῤῥῳ ηῶλ δνύισλ 

ζνπ, ηῆο αὐηῶλ θαὶ λῦλ ἀπάιιαμνλ, Πάηεξ θαθνπξγίαο ηὰο ςπρὰο 

ἡκῶλ. 

Νόζσλ Πάηεξ ηνὺο ἄλζξαθαο, θαὶ ηῶλ πεηξαζκῶλ ηὴλ θιόγαλ 

θαηάζβεζνλ, ηὴλ πηθξῶο ἡκᾶο θινγίδνπζαλ, δξόζῳ ηῆο ζῆο ράξηηνο 

Ἰσλά. 

 

Ὥζπεξ πάιαη ἠλέσμαο, Πάηεξ νὐξαλὸλ θαὶ γῆλ βξνρὴλ 

δέδσθελ, νὕησο ἄλνημνλ Ἰσλά, ηνῦ Φξηζηνῦ ἡκῖλ ηὴλ ἀγαζόηεηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νένλ βξέθνο ἐθύεζαο, ηὸλ πξὸ ηῶλ αἰώλσλ Θεὸλ θαὶ Κύξηνλ, 

λενπξγνῦληα Κόξε πάλαγλε, ηνὺο παιαησζέληαο ἁκαξηήκαζη. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

ᾜζρπλαο ἐρζξνῦ, ηὰ βνπιεύκαηα Ἰσλά, νὗ ηὴλ ἄδηθνλ βνπιὴλ 

ηὴλ θαζ’ ἡκῶλ, ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ καηαίσζνλ δεόκεζα. 

 

Μέγαο ἀξσγόο, ηῆο Νηζύξνπ ἀλαδέδεημαη, ἐθ θηλδύλσλ θαὶ 

δεηλῶλ δπζπξαγηῶλ, ἐμαηξνύκελνο ηὴλ λῆζόλ ζνπ Ἰσλά. 

 

Ἄλσζελ ἡκῖλ, ζπκπαζῶο δίδνπ Ἰσλά, ὡο θηιόζηνξγνο Παηὴξ 

ηὰο δσξεάο, ηνῖο ἐλ πίζηεη πξνζηνῦζη ηὴλ εἰθόλα ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σύ κνπ πξνζθπγή, ζσηεξία θαὶ ἀληίιεςηο, δηὰ ηνῦην 

θαηαθεύγσ Σνη Ἁγλή, θαζ’ ἑθάζηελ θαὶ ιπηξνῦκαη ηνῦ ἀιάζηνξνο. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ῥεκάησλ, ηῶλ ζῶλ ἡδίζησλ ρεηιέσλ, ηὴλ θσλὴλ θαὶ λῦλ 

ἐλήρεζνλ πάιηλ, ἐλ ηαῖο ςπραῖο, λνεξῶο ηῶλ ζῶλ ηέθλσλ, ἀπὸ 

ιεζάξγνπ δεηλνῦ δηεγείξνπζαλ, ἡκᾶο Ἰσλὰ ζνθέ, πξὸο ζπνπδὴλ 

ἀγαζῶλ Πάηεξ πξάμεσλ. 
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Ὑπάξρσλ, πιήξεο ἐλζένπ ραξίησλ, ὡο ζεξάπσλ ηνῦ Φξηζηνῦ 

ζενθόξνο, ζαπκαηνπξγίαηο πνιιαῖο ἐδνμάζζεο· ὅζελ θαὶ λῦλ 

ζαπκαηνύξγεη Ἰσλά, ηνῖο ἐθδεηνῦζηλ εὐιαβῶο, ηὴλ ζεξκήλ ζνπ 

βνήζεηαλ Ὅζηε. 

 

Σπληξέρεη, νὐ κόλνλ πᾶζα ἡ Νίζπξνο, ηῇ ζεπηῇ ηνῦ Ἁγίνπ 

εἰθόλα, ἀιιὰ θαὶ πᾶο εὐζεβῆο ἀιιαρόζελ, θαὶ ηὰο αἰηήζεηο νἱ πάληεο 

ιακβάλνπζηλ, Ἰσλὰ ζαπκαηνπξγέ, ἐθ ηῆο ζῆο δαςηινῦο ράξηηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀγγέισλ, ἁγησηέξα ἐδείρζεο, Παλαγία ὑπεξάκσκε Κόξε, ὡο 

ηῶλ Ἁγίσλ ηὸλ Ἅγηνλ κόλνλ, ὑπεξαγίσο ἡκῶλ ζσκαηώζαζα· δη’ ὃ 

ἁγίαζνλ ἡκῶλ, θαὶ ςπρὴλ θαὶ θαξδίαλ θαὶ ἔλλνηαλ. 

 

Δηάζσζνλ, ἐθ πάζεο βιάβεο Ἰσλὰ ζενθόξε, ηνὺο ἐλ πίζηεη ηῇ 

ζῇ πξεζβείᾳ πξνζηξέρνληαο, θαὶ ηῶλ πηαηζκάησλ ζπγρώξεζηλ ἡκῖλ 

αἴηεη. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τῇ πξνζηαζίᾳ ζνπ ζπεύδνληεο Ἅγηε, ηῶλ παηξηθῶλ δσξεῶλ 

ζνπ πιεξνύκεζα, Φξηζηὸλ κεγαιύλνληεο Ὅζηε, ηὸλ ζὲ πξνζηάηελ 

ἡκῖλ ἀλαδείμαληα, Ἰσλὰ Νηζύξνπ ἀγιάτζκα. 

  

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κσρίοσ, ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίοσ 

Αὐτοῦ.Ση. Μακάριος ἀνὴρ ὁ υοβούμενος τὸν Κύριον. 

Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ἔζηε ὁ Ἰεζνῦο ἐπὶ ηόπνπ πεδηλνῦ· θαὶ ὄρινο 

πνιὺο καζεηῶλ αὐηνῦ, θαὶ πιῆζνο πνιὺ ηνῦ ιανῦ ἀπὸ πάζεο ηῆο 

Ἰνπδαίαο θαὶ Ἱεξνπζαιήκ, θαὶ ηῆο παξαιίνπ Τύξνπ θαὶ Σηδῶλνο, νἳ 

ἦιζνλ ἀθνῦζαη αὐηνῦ, θαὶ ἰαζῆλαη ἀπὸ ηῶλ λόζσλ αὐηῶλ· θαὶ νἱ 

ὀρινύκελνη ἀπὸ πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ θαὶ ἐζεξαπεύνλην. Καὶ πᾶο 

ὁ ὄρινο ἐδήηεη ἅπηεζζαη αὐηνῦ, ὅηη δύλακηο παξ’ αὐηνῦ ἐμήξρεην θαὶ 

ἰᾶην πάληαο. Καὶ αὐηόο, ἐπάξαο ηνὺο ὀθζαικνὺο αὐηνῦ εἰο ηνὺο 
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καζεηὰο αὐηνῦ, ἔιεγελ. Μαθάξηνη νἱ πησρνί, ὅηη ὑκεηέξα ἐζηὶλ ἡ 

Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ. Μαθάξηνη νἱ πεηλῶληεο λῦλ, ὅηη ρνξηαζζήζεζζε. 

Μαθάξηνη νἱ θιαίνληεο λῦλ, ὅηη γειάζεηε. Μαθάξηνί ἐζηε, ὅηαλ 

κηζήζσζηλ ὑκᾶο νἱ ἄλζξσπνη, θαὶ ὅηαλ ἀθνξίζσζηλ ὑκᾶο, θαὶ 

ὀλεηδίζσζηλ, θαὶ ἐθβάισζηλ ηὸ ὄλνκα ὑκῶλ ὡο πνλεξόλ, ἕλεθα ηνῦ 

Υἱνῦ ηνῦ ἀλζξώπνπ. Φάξεηε ἐλ ἐθείλῃ ηῇ ἡκέξᾳ θαὶ ζθηξηήζαηε· 

ἰδνὺ γὰξ ὁ κηζζὸο ὑκῶλ πνιὺο ἐλ ηῷ νὐξαλῷ. 

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

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

με, ὁ Θεός... 

Νένλ ἄζηξνλ πέθελαο, ηῇ ηνῦ Φξηζηνῦ θθιεζίᾳ, ἐλ ἐζράηνηο 

ἔηεζη, βίνπ θαζαξόηεηη ιάκςαο Ὅζηε, λνεηαῖο ιάκςεζη, ηῶλ ἐλ ζνὶ 

ραξίησλ, θαηαπγάδσλ ηὰο ςπρὰο ἡκῶλ, θαὶ ηῶλ ἰάζεσλ, ηαῖο 

καξκαξπγαῖο ιύσλ πάληνηε, δαηκόλσλ ηὴλ ζθνηόκαηλαλ, θαὶ 

ἀῤῥσζηεκάησλ ηὴλ δόθσζηλ· ὅζελ ζνὶ βνῶκελ· κὴ παύζῃ 

ἐθιπηξνύκελνο ἡκᾶο, ἐπεξεηῶλ ηνῦ ἀιάζηνξνο, θαὶ παληνίσλ 

ζιίςεσλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἱιαξόηεηη γλώκεο ζπκπαζέζηαηνο πέισλ Πάηεξ ηνῖο πηαίνπζη, 

ςπρήλ κνπ ηὴλ ἀζιίαλ, ἐθ βόζξνπ ηῶλ πηαηζκάησλ, πξὸο κεηάλνηαλ 

ἕιθπζνλ, ηῇ ζπκπαζείᾳ ηῇ ζῇ, Ἰσλὰ ζεόθξνλ. 

 

Γαπξηῶληα δνιίσο θαζ’ ἡκῶλ ζενθόξε ηὸλ ἀλζξσπόιεζξνλ, 

θαηάβαιε εὐρέο ζνπ, ὁ ιύζαο ηῶλ δαηκόλσλ, ηὰ πηθξὰ κεραλήκαηα, 

Ἰσλὰ ἱεξέ, Ὁζίσλ ἡ πξνζζήθε. 

 

ληνιῶλ ηνῦ Σσηῆξνο πξὸο ζεξκὴλ ἐξγαζίαλ ἡκᾶο δηέγεηξνλ, 

ηῇ ζῇ ἐπηζηαζίᾳ, Ἰσλὰ πακκάθαξ, ηνὺο πηζηῶο ἀλαθξάδνληαο· ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ῥῶζηλ δίδνπ κνη Κόξε θαὶ παζῶλ πνιπηξόπσλ ηὴλ 

ἀπνιύηξσζηλ, κεηάλνηαλ γλεζίαλ, θαὶ θῶο ἐλ ηῇ θαξδίᾳ, ἵλα πίζηεη 

θξαπγάδσ Σνη· ραῖξε Παξζέλε ἁγλή, βξνηῶλ ἡ ζσηεξία. 

 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἁγίσλ βίνλ, ἐλ ηαῖο ἐζράηαηο ἡκέξαηο, κηκεζάκελνο Ἰσλὰ 

πακκάθαξ, βιύδεηο ηνῖο ζνῖο δνύινηο, ἁγηαζκὸλ θαὶ ράξηλ. 

 

Σσηεξηώδεο, ἡ ζὴ ἀληίιεςηο πέιεη, δηαζώδνπζα πνιπεηδῶλ 

θηλδύλσλ, ηνὺο πηζηῶο θσλνύληαο, ηὴλ θιῆζίλ ζνπ ηξηζκάθαξ. 

 

Ἴδε πακκάθαξ, ηνὺο εὐιαβῶο πξνζειζόληαο, ηῇ ἁγίᾳ ζνπ θαὶ 

παλεπώδεη εἰθόλα, θαὶ παξάζρνπ πᾶζη, ηὴλ παηξηθήλ ζνπ ράξηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μήηεξ Κπξίνπ, ὑπεξαγία Παξζέλε, ἀπνθάζαξνλ ηὴλ ηαπεηλὴλ 

ςπρήλ κνπ, πάζεο ἁκαξηίαο, ηνῖο νἰθηηξκνῖο Σνπ Κόξε. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ὁ κέγαο ηῶλ Νηζπξίσλ, ῥύζηεο θαὶ πξνζηάηεο, ηαύηεο ηὴλ 

λῆζόλ ζνπ θύιαηηε πάληνηε, ηῆο ηνῦ ἐρζξνπ ἐπεξείαο Πάηεξ Ἰσλά. 

 

Ὑςόζελ κὴ ἐιιείπῃο, Πάηεξ ἐπνπηεύσλ, θαὶ ηὰο δεήζεηο ἀεὶ 

πξνζδερόκελνο, ηῶλ εὐιαβῶο πξνζηόλησλ ηῇ ζείᾳ εἰθόλη ζνπ. 

 

Ὑπέξηεξόλ κε δεῖμνλ, ηῆο ηνῦ βξνηνθηόλνπ, ἐπηβνπιῆο θαὶ 

καλίαο Ἰσλά, ηὸλ εὐιαβῶο ζνη ηὸλ ὕκλνλ ηνῦηνλ ὑθάλαληα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑςίζηνπ Λόγνπ Μῆηεξ, ἄρξαληε Παξζέλε, ηῇ ἐπηιάκςεη ηῆο 

Σῆο ἀγαζόηεηνο, ηὸ ἐλ ἐκνὶ δεηλὸλ ζθόηνο κάθαξ ἀπέιαζνλ. 

 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 
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ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Φαίξνηο ηῆο Νηζύξνπ ζεῖνο βιαζηόο, θαὶ ηῆο λήζνπ Λεηςνὺ 

ἀληηιήπησξ θαὶ ἀξσγόο· ραίξνηο κνλαδόλησλ, Ἰσλὰ ηὸ θιένο, θαὶ 

πάλησλ ηῶλ Ὁζίσλ, ὁ ἰζνζηάζηνο. 

 

Φαίξνηο Ἱεξέσλ ἡ θαιινλή, θαὶ ηῶλ κνλαδόλησλ ηύπνο ζεῖνο 

ἐλ ἀξεηῇ· ραίξνηο ηῆο Νηζύξνπ, ζεξκόηαηεο πξνζηάηεο, Ἰσλὰ 

πακκάθαξ, Ὁζίσλ ζύζθελε. 

 

Φαίξνηο ἰακάησλ δηελεθῆ, βξύεη ζνπ ἡ εἰθόλα, ἡ ἁγία θαὶ 

ζαπκαζηή· ὅζελ ηαύηῃ Πάηεξ, πξνζηξέρνληεο ἐλ πίζηεη, παληνίσλ 

λνζεκάησλ, ἀπνιπηξνύκεζα. 

 

Πόζῳ ἠθνινύζεζαο ηῷ Φξηζηῷ, ἐθ παηδὸο ζεόθξνλ, ἀλελδόηῳ 

Πάηεξ ζπνπδῇ, θαὶ ζνθῶο ἐκπξέςαο, ζενθηιεὶ ἀζθήζεη, ηῆο ράξηηνο 

ηακεῖνλ, ὤθζεο καθάξηε. 

 

Πιήξεο ἀλεδείρζεο ζείνπ θσηόο, ἐλ ηῇ λήζῳ Νηζύξῳ, θαὶ ηῇ 

Λεηςῷ, ηῇ ἀκέκπηῳ ζνπ βηνηῇ· ὅζελ ἐδνμάζζεο, ραξίζκαζηλ ἁγίνηο, 

θαὶ ζαπκαζίνηο πιείζηνηο, Πάηεξ Ἰσλά. 

 

Τῇ ἱθεηεξίᾳ ζνπ ηῇ ζεξκῇ, θαηήγαγεο Πάηεξ, νὐξαλόζελ 

βξνρὴλ πνιιήλ, θαὶ δαηκόλσλ ζκήλνο, δίθελ βνῶλ θαλέλησλ, 

δηώθεηο ηῷ ζῷ ιόγῳ, καθξὰλ Ἰσλά. 

 

Φαίξνηο ὁ παξέρσλ ὡο ζπκπαζήο, ηνῖο θάκλνπζη Πάηεξ, θαὶ 

λνζνῦζη πνιπεηδῶο, πᾶζαλ ζεξαπείαλ, θαὶ ιύσλ ηὸλ ρεηκῶλα, Ἰσλὰ 

θηλδύλσλ θαὶ πεξηζηάζεσλ. 

 

Φείξα βνεζείαο δίδνπ ἀεί, Πάηεξ ηνῖο αἰηνῦζη, ηὴλ ηαρεῖάλ 

ζνπ ἀξσγήλ, θαὶ ἐλ πάζῃ ὥξᾳ, ηνῦ βίνπ θαὶ ἀλάγθε, Ἰσλὰ βνήζεη, 

ἡκῖλ ηνῖο ηέθλνηο ζνπ. 
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Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, 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.  

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 Φξηζηηαλῶλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Νηζύξνπ ηὸλ γόλνλ Λεηςῶλ ηὸλ ἔθνξνλ, θαὶ ηὸ ηῆο 

Δσδεθαλήζνπ ἁπάζεο, γέξαο ζεῖνλ θαὶ θαύρεκα, Ἰσλὰλ ηηκήζσκελ 

πηζηνί, ὡο Ὅζηνλ Φξηζηνῦ παλεπθιεῆ, ἵλα ιάβσκελ πηαηζκάησλ ηὸλ 

ἱιαζκόλ, παξὰ Θενῦ θξαπγάδνληεο· δόμα ηῷ δεδσθόηη ζνη ἰζρύλ, 

δόμα ηῷ ζὲ ζηεθαλώζαληη, δόμα ἐλ εὐθιείᾳ νὐξαλῶλ, δνμάζαληη ζε 

Ὅζηε. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη…. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ.. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 
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