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1
ε
 Οθησβξίνπ ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ εἰο ηὸλ ὅζηνλ θαὶ 

ζενθόξνλ παηέξα ἡκῶλἸσάλλελ ηὸλ Κνπθνπδέιελ 

Πνίεκα ηπιηαλνῦ Μαθξῆ,  

Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο, ιέγνκελ ηὸλ 142 ςαικόλ 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ,. 

Καὶ εὐζὺο ςάιινκελ 

Ἦρνο δ΄. 

Θεὸο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ· εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ. ηίρ.: Ἐμνκνινγεῖζζε ηῷ Κπξίῳ, θαὶ ἐπηθαιεῖζζε 

ηὸ ὄλνκα ηὸ ἅγηνλ Αὐηνῦ. 

Θεὸο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ· εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ. ηίρ.: Πάληα ηὰ ἔζλε ἐθύθισζάλ κε, θαὶ ηῷ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ ἠκπλάκελ αὐηνύο. 

Θεὸο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ· εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ. ηίρ.: Παξὰ Κπξίνπ ἐγέλεην αὕηε, θαὶ ἔζηη 

ζαπκαζηὴ ἐλ ὀθζαικνῖο ἡκῶλ. 

Θεὸο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ· εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.  

Δἶηα ηὰ παξόληα ηξνπάξηα 

Ἧρνο δ΄. Ὁ Ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Σὸλ ηνῦ Κπξίνπ ὑκλεηὴλ Ἰσάλλελ, ηὸλ Κνπθνπδέιελ γεξαξῶκελ ἐλ 

πόζῳ, νὗηὸο γαξ κέγαο ὅζηνο ἐθάλε Αὑηνῦ, ηνῖο ἐλ Ἄζσ ὡο 

ὁκόηξνπνο, κνλαζηαῖο ἐλ παιαίζκαζηλ, θαὶ ἀγγέισλ ηάμεζηλ, θαηὰ 

ηὴλ ὑκλσδίαλ, ἁκηιιεηὴξ ζαθῶο ὡο ἀεδώλ, ηνῦ ἀζινζέηνπ, 

Υξηζηνῦ ὁ καθάξηνο. 

Γόμα. Ἦρνο γ΄ . Θείαο πίζηεσο. 

Ὡο κπξίπλννλ κεηεθπηεύζεο, εἰο Παξάδεηζνλ ἄλζνο ζεόθξνλ, ἐθ ηνῦ 

Ἄζσ Ἰσάλλε καθάξηε, ηὴλ εὐσδίαλ ἐθπέκπνλ ηνῦ Πλεύκαηνο, ηνῖο 



[10] 

 

ἀλπκλνῦζί ζε πόζῳ θαὶ θξάδνπζη· Πάηεξ ὅζηε, Υξηζηὸλ ηὸλ Θεὸλ 

ἱθέηεπε, δσξήζαζζαη ἡκῖλ ηὸ κέγα ἔιενο. 

 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζσκελ πνηὲ Θενηόθε,  

Δἶηα ιέγνκελ ηὸλ Ν ςαικόλ 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο,…  

Δἶηα ςάιινκελ ηὸλ παξόληα θαλόλα, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: 

ΣΟΤ ΓΟΞΑΕΟΝΣΑ Δ ΑΝΣΙΓΟΞΑΟΝ ΚΤΡΙΔ. (ηπιηαλνῦ) 

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

Σὸλ κέγαλ ἐλ Ἄζσ ζπλαζιεηήλ, ὁζίνηο παηξᾶζηλ, Ἰσάλλελ ηὸλ 

ζαπκαζηόλ, δεῦηε καθαξίζσκελ πξεζβείαλ, ὑπὲξ ἡκῶλ ηὴλ ἐθείλνπ 

αἰηνύκελνη. 

Ὁ ὕκλνηο εὐθξάλαο ὦηα Υξηζηνῦ, ηνύηνηο κὴ ἐιιίπῃο, ηὰο δεήζεηο 

ἐπηκεηγλύο, ηὰο ὑπὲξ ἡκῶλ ηῶλ ἱθεηῶλ ζνπ, θαὶ ὑκλεηῶλ Ἰσάλλε 

καθάξηε. 

κλήησξ Κπξίνπ θαὶ ηῆο Μεηξόο, Αὑηνῦ ηῆο Παξζέλνπ, θαὶ ἁγίσλ 

πάλησλ θαλείο, πάηεξ Ἰσάλλε δίδαμόλ κε, πῶο δεῖ κε ςάιιεηλ 

Υξηζηῷ ηῷ Γεζπόηῃ κνπ. 

Θενηνθίνλ. 

σζίβξνηνο πέινπζα θηβσηόο, ῥῦζαί κε παζῶλ κνπ, ηῶλ θαζάπεξ 

θαηαθιπζκόο, θαηαπνληηδόλησλ κε Παξζέλε, εἰο ἁκαξηίαο ἀπέιπηδα 

ἄβπζζνλ. 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Γαπαλήζαο ἀζώησο, εἰο ἡδνλὰο ἅγηε, ηὴλ ἐκνὶ δνζεῖζαλ παηξῷαλ, 

ἀγάπελ θξάδσ ζνη, εἰο ἑαπηὸλ ηνῦ ἐιζεῖλ, θαὶ ἐπηζηξέςαη εἰο νἶθνλ, 

ηνῦ Θενῦ βνήζεζνλ, ηῷ ὑκλνιόγῳ ζνπ. 
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Ὁ θπγὼλ βαζηιέσο, ςπρνβιαβῆ ἔπαηλνλ, θαὶ θαηαθπγὼλ ἐλ ηῷ 

Ἄζσ, βόζθεηλ ἐξίθηα, πξέζβεπε πάηεξ Υξηζηῷ, κὴ εἰο κεξίδα 

ἐξίθσλ, ἀιι’ ἐλ δεμηᾷ Αὑηνῦ, ζπλαξηζκῆζαί κε. 

Ξελσζεὶο ηῶλ ῥεόλησλ, θαὶ ρζακαιῶλ ὅζηε, πάηεξ ηὸλ Υξηζηὸλ 

ᾠθεηώζεο, θαὶ ηὸλ Παξάδεηζνλ, ᾤθεζαο νὕησο ζεκλέ, νὗπεξ ηπρεῖλ 

Ἰσάλλε, δηὰ ηῆο πξεζβείαο ζνπ, θἀκὲ ἀμίσζνλ. 

Θενηνθίνλ. 

Ἀιιαμάκελνο βξῶζηλ, ηὴλ ἀιεζῆ Γέζπνηλα, ἀληὶ ἡδνλῆο πηλαθίνπ, 

ιηκῷ ἀπόιιπκαη, δηὸ ςηρίνηο ἐθ ζνῦ, πίπηνπζη ζείνπ ἐιένπο, ζπεύδσ 

ὡο θπλάξηνλ, ηνῦ ρνξηαζζῆλαί κε. 

Γηάζσζνλ, ἐθ πεηξαζκῶλ ηνὺο ἱθέηαο ζνπ Ἰσάλλε, Κνπθνπδέιε ηαῖο 

πξὸο Θεὸλ ιηηαῖο ζνπ ἰώκελνο, ςπρῶλ ἀῤῥσζηίαο ηε θαὶ ζσκάησλ. 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

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

Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα 

Ἦρνο β΄. Σὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Ἐλ Ἄζσ θαιῶο, ἀζιήζαο ηαπεηλώζεη ζνπ, θαζεῖιεο ὀθξύλ, ηὴλ 

ἐπεξκέλελ δαίκνλνο, θαὶ ὡο λίθεο ἔπαζινλ, ἀθζαξζίαο ἔιαβεο 

ζηέθαλνλ, παξὰ ἀλάθησλ Ἄλαθηνο Υξηζηνῦ, ζεκλὲ Ἰσάλλε 

ἀμηάγαζηε. 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Εσππξῆζαη κεηάλνηαλ, δσεξῷ ζπηλζῆξη ηνῦ ζείνπ ἔξσηνο, 

ζπλδξακὼλ πάηεξ βνήζεη κνη, ἵλα θαύζσ πάζε ηὰ θινγόεληα. 

Ὁξκηζζῆλαη εἰο εὔδηνλ, νἰθηηξκῶλ ιηκέλα ηνῦ Εσνδόηνπ κνπ, 

θαζνδήγεζόλ κε ἅγηε, νἰαθνζηξνθίᾳ ηῆο θαξδίαο κνπ. 

Νερνκέλνπο ἐλ ζιίςεζη, ηνὺο ἐλ ηῶ πειάγεη ηῆο ἀπνγλώζεσο, ηνῦ 

πληγῆλαη θηλδπλεύνληαο, Ἰσάλλε ζῷδε ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ. 

Θενηνθίνλ. 

Σὸλ ηαθξεύνληα βάξαζξνλ, ἀπσιείαο θόζκῳ ἀληηθσιύζαζα, ηῆο 

ἀλζξώπσλ ἐπηκέιεζαη, ζσηεξίαο πάλησλ Ἀεηπάξζελε. 
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ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἄξδεπζνλ ἐκήλ, ηὴλ θαξδίαλ ὥζπεξ ἄξνπξαλ, θαζάξζεώο κνπ 

δάθξπζηλ ἀγαζέ, πξὸο ἀξεηῶλ εὐθαξπίαλ θαὶ δξέςηλ ἅγηε. 

έιαηνο Υξηζηνῦ, ἀλεζπέξνπ ηὰο ἀθηίλαο κνη, δηὰ πξεζβείαο 

ἔιιακςνλ ὡο ἀζηήξ, ἐλ νὐξαλίῳ ζεόηηκε ζηεξεώκαηη. 

θέδαζνλ ἐκνῦ, ηνὺο ἀθαίξνπο θαὶ ἀηάθηνπο ηε, θαὶ ἀθαζάξηνπο 

ἅγηε ινγηζκνύο, ηνὺο ηὴλ θαξδίαλ κνπ πάηεξ θαηακνιύλνληαο. 

Θενηνθίνλ. 

Ἔξεβνο Ἁγλή, θηιεδόλνπ ἁκαξηίαο κνπ, θαηαθαιύπηνλ Πάλαγλε 

ηὴλ ςπρήλ, ηνῦ ζὲ ἱθέηνπ δηάιπζνλ Ἀεηπάξζελε. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ. 

Ἀθέζηκνλ, ἰνβόινπ δήγκαηνο, ηνῦ ἐρζξαίλνληόο κε ὄθεσο πάηεξ, ὡο 

ἰαηξὸο ἐλ πξεζβείαηο ζεξάπσλ, παξαζθεπάζαο καθάξηε θάξκαθνλ, 

εἰο ῥῶζηλ δόο κνη ηνῦ πηεῖλ, θαὶ ὑγείαλ ςπρῆο ηε θαὶ ζώκαηνο. 

Νεκέζεσο, θαὶ δηθαίαο θξίζεσο, ἐπ’ ἐκὲ θαὶ θαηαδίθεο βεβαίαο, 

ἔξρεηαη ὥξα δηὸ θαὶ λῦλ ζπεύδσ, ηῆο ζπλεγόξνπ ζνπ ὑπεξαζπίζεσο, 

ηπρεῖλ ἐλ βήκαηη θξηηνῦ, ἀδεθάζηνπ ζεόθξνλ αἰηήζαζζαη. 

Σῷ Πλεύκαηη, δίδαμόλ κε πάληηκε, πῶο ζηνηρῆζαη ηῷ Ἁγίῳ ὡο κέγαο, 

ὑθεγεηὴο Ἰσάλλε θαὶ ἵζησξ, ηῆο ζεσξίαο θαὶ πξάμεσο ἄξηζηνο, πεξὶ 

ηὰ ζεῖά ηε ζνθόο, θαὶ δηδάζθαινο ὄλησο πνιύπεηξνο. 

Θενηνθίνλ. 

Ἰάηξεπζνλ, ηὸ λνζνῦλ ζαξθίνλ κνπ, θαὶ ςπρήλ κνπ ἀζζελνῦζαλ 

Παξζέλε, κεηαζθεπάδνπζα ηὴλ ἀῤῥσζηίαλ, εἰο εὐῤῥσζηίαλ εκλὴ 

θαὶ ἐγείξνπζα, ἀπὸ θαθώζεσο ζηξσκλῆο, ηὸλ ἐθ ζνῦ ηὴλ ὑγείαλ 

πξνζκέλνληα. 

Γηάζσζνλ, ἐθ πεηξαζκῶλ ηνὺο ἱθέηαο ζνπ Ἰσάλλε, Κνπθνπδέιε ηαῖο 

πξὸο Θεὸλ ιηηαῖο ζνπ ἰώκελνο, ςπρῶλ ἀῤῥσζηίαο ηε θαὶ ζσκάησλ. 
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Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κνληάθηνλ 

Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Σὴλ ηνῦ Παηξὸο ἐλππόζηαηνλ δύλακηλ, Παηξνθαῆ Θεὸλ Λόγνλ θαὶ 

ἔλζαξθνλ, νθίαλ Υξηζηὸλ ὁζηώηαηε, ὡο ἀεδὼλ γιπθπηάηῃ ζνπ 

ἅγηε, θσλῇ Ἰσάλλε ἐμύκλεζαο. 

 

ηὸ Πξνθείκελνλ· 

Σίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ ὁ ζάλαηνο ηνῦ ὁζίνπ Αὑηνῦ. 

ηίρνο: Θαπκαζηὸο ὁ Θεὸο ἐλ ηνῖο ἁγίνηο Αὐηνῦ. 

Δὐαγγέιηνλ ηῶλ ὁζίσλ. 

Γόμα.  

Σαῖο ηνῦ ζνῦ ὁζίνπ, πξεζβείαηο Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ λῦλ.  

Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Δἶηα ηὸ παξὸλ ηξνπάξηνλ. 

Ἦρνο  πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Ὅηε εἰο ηὴλ ρεῖξά ζνπ, παξὰ Μεηξὸο ηῆο Παξζέλνπ, ἔιαβεο ηὸ 

λόκηζκα, ηὸ ρξπζνῦλ νὐθ ἔθξπςαο, εἰο γῆλ ἔλδνμε, ἀιι’ εὐζὺο 

ἔζπεπζαο, πνιππιαζηάζαη, ηνῦην πάηεξ θαὶ ἀπέδσθαο, αὖζηο ὡο 

θξόληκνο, δνῦινο θἀγαζὸο ηῷ Γεζπόηῃ ζνπ, δηὸ θαὶ ζὲ θαηέζηεζελ, 

Οὗηνο ἐπηζηάηελ βαζύπινπηνλ, κάθαξ Ἰσάλλε, ἐπὶ πνιιῶλ ραξίησλ 

θαὶ Αὑηνῦ, ηῆο Βαζηιείαο αἰώληνλ, θιεξνλόκνλ ὅζηε. 

ᾨδὴ δ ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 
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Γεδνηθὼο κὴ ηὸλ Κηίζηελ, ηνῦ παληὸο παξνξγίζσ θαὶ ἀπνιέζσ 

ςπρήλ, δηὰ ηὰ πηαίζκαηά κνπ, πξνζηξέρσ Ἰσάλλε, ἐπὶ ζνὶ 

ἐθδερόκελνο, δηὰ πξεζβείαο ηῆο ζῆο, ἐκὴλ ηὴλ ζσηεξίαλ. 

Οἰθηηξκῶλ θαὶ ἐιένπο, ηνὺο θξνπλνὺο ἄλνημόλ κνη ηνῦ Ἰεζνῦ 

ιηπαξῶλ, ὡο ἄλ κε θαηαθιύζῃ, θαζάξζεσο ὁ ζεῖνο, ὑεηὸο θαὶ 

ἀθέζεσο, ἀκπιαθεκάησλ πνιιῶλ, ζεόθξνλ Ἰσάλλε. 

Ξεξαινίθεη κε πάηεξ, πξνζπαιαῖζαη ἀζάξθνηο ἐπηζπκνῦληα ἐρζξνῖο, 

θαὶ ἐλ ηῷ παγθξαηίῳ, ηνῦ πλεύκαηνο ἐθείλσλ, θξαηηζηεύζαληα 

δεῖμόλ κε, ὡο παηδνηξίβεο πηζηῶλ, ἀνίδηκε ὑπάξρσλ. 

Θενηνθίνλ. 

Ἀθξνζίληνλ πάλησλ, ηῶλ ἁγίσλ ὑπάξρεηο ηὰ δεπηεξεῖα Ἁγλή, 

θαηέρνπζα Σξηάδνο, βξνηῶλ ηε ηα πξσηεῖα, ὡο ηεθνῦζα ηὸλ Κύξηνλ, 

ᾯ ἐιεῆζαη ἡκᾶο, πξεζβεύνπζα κὴ παύζῃ. 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

βέζνλ ηὴλ θιόγα, θαζηθεηεύσ ζε πάηεξ, θηιεδόλσλ παζῶλ κνπ 

ὀκβξίῳ, ὕδαηη ζαπκάησλ, ηῶλ ζῶλ θαὶ ράξηηόο ζνπ. 

Ὁ ὡξαΐζαο, δη’ ἀξεηῶλ ηὴλ ςπρήλ ζνπ, ηὴλ δπζείκνλα πάηεξ 

κνξθήλ κνπ, πξέζβεπε Κπξίῳ, πηαηζκάησλ ἀπεθδῦζαη. 

Ννπζέηεζόλ κε, ὑπνδεηθλύο Ἰσάλλε, Κνπθνπδέιε ὁδὸλ κεηαλνίαο, 

θαὶ εὐζεῖαλ ηξίβνλ, ηῆο λήςεσο ζεόθξνλ. 

Θενηνθίνλ. 

Καζεύδνληά κε, ἔγεηξνλ Μῆηεξ ἐμ ὕπλνπ, ἁκαξηίαο πξὸο 

δνμνινγίαλ, ηνῦ ἐθ ζνῦ ηερζέληνο, Παξζέλε Θενηόθε. 

ᾨδὴ ζ ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

πὲξ ηῶλ ζὲ ὑκλνύλησλ, πάηεξ Ἰσάλλε, θαζηθεηεύσλ ἀεὶ κὴ 

ἐιιίπῃο Υξηζηόλ, ηὸλ παξερόκελνλ θόζκῳ ηὸ κέγα ἔιενο. 

Ῥππαίλσλ θαζ’ ἑθάζηελ, ὅζηε ἡκέξαλ, ἐλ ἁκαξηίαηο πνηθίιαηο 

ζηνιὴλ ηῆο ςπρῆο, ἐθδπζσπῶ ζε πξεζβεύεηλ Υξηζηῷ θαζᾶξαί κε. 

Ἰζηάκελνο ηξηζκάθαξ, ζύξαδε θαὶ θξνύσλ, ὥζπεξ ἐπαίηεο ζνὶ 

θξάδσ ἐκνὶ ηῷ πησρῷ, ζύξαλ ἐιεεκνζύλεο εὐζέσο ἄλνημνλ. 
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Γόμα. Σξηαδηθόλ. 

Ἐλνίθεζόλ κνη Πάηεξ, Ἄλαξρε Θεέ κνπ, ζὺλ Πλεύκαηί νπ Ἁγίῳ 

θαὶ Λόγῳ Τἱῷ, θαηὰ ηὴλ ἄθηηζηνλ ράξηλ νὐ θαζ’ ὑπόζηαζηλ. 

Καὶ λῦλ. 

σηῆξα ἡ ηεθνῦζα, ζῶζόλ κε Παξζέλε, ἐπηθξαηνῦληα δεηθλῦζά κε 

θαύισλ παζῶλ, ὅηη εἰο ζὲ ἀλεζέκελ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο θαὶ ηὰ παξόληα κεγαιπλάξηα 

          Υαῖξνηο κειῳδίαο ὁ ιεηηνπξγόο, ραίξνηο Ἰσάλλε, Κνπθνπδέιε 

ὁ ηὸλ Υξηζηόλ, ηέξπσλ θαὶ δνμάδσλ, ζὺλ ηαῖο ἐπνπξαλίαηο, ρνξείαηο 

ἀζσκάησλ, αἷο ζπλεκκίιεζαη. 

Υαίξνηο ὑκλνγξάθσλ ὀ βνεζόο, κεινπξγῶλ ηὸ θιένο, ραίξνηο ᾆζκα 

ηξηαδηθόλ, ραίξνηο πξνζῳδία, Παηξὸο Ἐπνπξαλίνπ, ραίξνηο ὁ αἶλνο 

Λόγνπ, θαὶ Θείνπ Πλεύκαηνο. 

Υαίξνηο Ἄζσ ζέβαο θαὶ κνλαζηῶλ, ἰζπληὴξ θαὶ πξέζβπο, ἐλ Κπξίῳ 

ηῶλ λεπηηθῶο, ὅζηε ἀζινύλησλ, ραίξνηο ὁ ἀληηιήπησξ, ζεόθξνλ 

Ἰσάλλε, ηῶλ ὑκλεηόξσλ ζνπ. 

Μέιεζηλ ἐλζένηο θαὶ ινγηθνῖο, ηὸλ ἀδηαηξέησο, κειηδόκελνλ ηνῖο 

πηζηνῖο, πάηεξ Θεὸλ Λόγνλ, ἐμύκλεζαο δνμάδσλ, ὑθ’ Οὗ 

ἀληεδνμάζζεο, ἐλδόμσο ἅγηε. 

Νήςεη θαὶ λεζηείᾳ θαὶ πξνζεπρῇ, ηῷ ἁγησλύκῳ, ὄξεη δέδσθαο ἐπὶ 

ζνί, ὅζηε θαπρᾶζζαη, θαὶ ηὴλ ζενπξεπῆ ζνπ, θεξύηηεηλ πνιηηείαλ, ἐλ 

θόζκῳ πάληνηε. 

Φύιαηηε θαὶ ζθέπε ηὸ ἱεξόλ, παξεθθιήζηόλ ζνπ, Ἰσάλλε ζὺλ ηῷ 

ζεπηῷ, Ναῷ ηνῦ ἁγίνπ, θαὶ ζείνπ Ἀιεμάλδξνπ, ἐλ ηῇ Ἀιεμαλδξείᾳ, 

πόιεη ἀνίδηκε. 

Πᾶζαη ηῶλ ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ ἅγηνη πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

ηὸ Σξηζάγηνλ θαὶ ηὸ παξὸλ Ἀπνιπηίθηνλ 
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 Ἦρνο γ΄ . Θείαο πίζηεσο. 

Ὡο κπξίπλννλ κεηεθπηεύζεο, εἰο Παξάδεηζνλ ἄλζνο ζεόθξνλ, ἐθ ηνῦ 

Ἄζσ Ἰσάλλε καθάξηε, ηὴλ εὐσδίαλ ἐθπέκπνλ ηνῦ Πλεύκαηνο, ηνῖο 

ἀλπκλνῦζί ζε πόζῳ θαὶ θξάδνπζη· Πάηεξ ὅζηε, Υξηζηὸλ ηὸλ Θεὸλ 

ἱθέηεπε, δσξήζαζζαη ἡκῖλ ηὸ κέγα ἔιενο. 

Δἶηα ἐθηελὴο θαὶ ἐλ ηῇ ἀπνιύζεη ηὸ παξόλ 

Ἦρνο  β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάζαο ηῆο ζαξθὸο ηὰο ἡδνλάο, θαὶ ηὴλ καηαηόηεηα θόζκνπ ὡο 

ἀπσζάκελνο, πάηεξ ἀμηάγαζηε ςπρὴλ ἀλέσζαο, θαὶ δπζί ζνπ ηαῖο 

πηέξπγμηλ, ἐπέπησ ἀδείκσο, πξὸο ηὰ ἐπνπξάληα, ὡο ἄιινο ἄγγεινο, 

ὄλησο ηνῦ Θενῦ Ὃλ κὴ παύζῃ, ζεῖε Κνπθνπδέιε πξεζβεύεηλ, ὑπὲξ 

ηῶλ ὑκλνύλησλ ζε ἑθάζηνηε. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε ὑπό ηὴλ ζθέπελ ζνπ. 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηὲ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ εκαο ακελ 


