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12 Ννεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΙΨΑΝΝΟΥ ηνῦ Ἐιεήκνλνο, ἀξρηκ. Νηθ. Ἀεξάθε 
 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄(142) Χαικόο θαί ηό Θεὸο 

Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα. Ἦρνο δ΄. Ὁ 

ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

 

Τὸλ Ἰσάλλελ Ἐπηζθόπσλ ηὸ θιένο, παλεπιαβῶο 

ἐγθσκηάζσκελ ὕκλνηο, ζενθηιῶο δὲ εἴπσκελ αὐηῷ ἐλ ραξᾷ, ζηήξημνλ 

ηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ, εὐζεβεῖο ἐιεήκνλαο, θώηηζηλ δηδνὺο αὐηνῖο, ἐιεεῖλ 

ἐλ ἀγάπῃ, ἐπηκειεῖζζαί ηε ηῶλ ἐλδεῶλ, ὡο ἐθδηδάζθεη, Φξηζηὸο ὁ 

Φηιάλζξσπνο. 

 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Τὴλ Θενηόθνλ ἐλ ᾠδαῖο εὐθεκνῦκελ, θαὶ κεγαιύλνκελ Αὐηῇ 

ἐθβνῶληεο· ηὴλ Ἐθθιεζίαλ ζηήξημνλ, Παξζέλε ζεκλή· θξνύξεζνλ 

ἐλ ηῇ δπλάκεη Σνπ, ξζνδόμσλ ζπζηήκαηα, ζῶζνλ ηνὺο ηηκῶληάο 

Σε, ἐμ ἐρζξῶλ ἀνξάησλ, θαὶ ἐθ θηλδύλσλ πιείζησλ ραιεπῶλ· Σὺ γὰξ 

ὑπάξρεηο, βξνηῶλ ἡ ἀληίιεςηο. 

 

Ὁ  Ν΄ (50)  Χαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Καλὼλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Ἰωάννῃ Ἐλεήμονι, ἔπαινος 

ηοῦ Νικοδήμοσ. 

 

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

Ἰζρὺλ ηὴλ ηνῦ Πλεύκαηνο ἐθδεηῶ, ὑκλῆζαη ἀμίσο, Ἰσάλλελ ηὸ 

ἀξεηῆο, ὑπόδεηγκα ζεῖνλ  θαί ἀγάπεο, θαὶ ηνῦ ἐιένπο πεγὴλ 

ἀλεμάληιεηνλ. 

 

Ὦ Πάηεξ θηιάλζξσπε θαὶ ζεπηέ, Φξηζηνῦ, Ἰσάλλε, 

ἀθνκνίσκα ἀιεζέο, ἱθέηεπε Λόγνλ ὑπὲξ δνύισλ, ἐπηζπκνύλησλ 

κηκεῖζζαη ηὸ ἔξγνλ ζνπ. 
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Ἀγάπεο ἀπαύγαζκα ἱεξόλ, ηῆο Ἀιεμαλδξείαο, Ἱεξάξρεο 

ζενθηιήο, πελήησλ ηξνθεὺο θαὶ ὑπνθήηεο, Φξηζηηαλῶλ, Ἰσάλλε, 

γεγέλεζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ναὸο ἀλεδείρζεο ὑπεξθπήο, ηνῦ Λόγνπ, Παξζέλε, ὡο θπήζαζα 

ἐλ γαζηξί, ἐθ Πλεύκαηνο ζείνπ ηὸλ Σσηῆξα, ηῶλ πεπησθόησλ 

βξνηῶλ, Παλακώκεηε. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Νηθεηὴο Ἰσάλλε, πξὸο νὐξαλὸλ ἔδξακεο, εἰο ζαββαηηζκὸλ 

Παξαδείζνπ, ὡο ἐιεήκσλ ζεπηόο, θαζηθεηεύσλ Φξηζηόλ, ηνῦ 

ἐληζρύεηλ ἐλ ἔξγνηο, ηῆο ἀγάπεο ἅπαληαο ηνὺο ζὲ γεξαίξνληαο. 

 

Ἠμηώζεο δερζῆλαη, ὑπεξθπὲο ὅξακα, εἰο ηὸ ἐιεεῖλ, Ἰσάλλε, ζὲ 

πξνζθαινῦλ ἀιεζῶο, ηνὺο ἀδειθνὺο ηνῦ Φξηζηνῦ, ηνὺο ἐλδεεῖο θαὶ 

ἀζιίνπο, ὑπὲξ ὧλ ἐζηαύξσηαη, Φξηζηὸο ὁ Κύξηνο. 

 

Ἐλδεῶλ ἀλεδείρζεο, ὁ θξνληηζηὴο, ἔλδνμε, θαὶ ἀδηθνπκέλσλ 

πξνζηάηεο, θαὶ πελνκέλσλ ηξνθεύο, θηιαλζξσπίαο Φξηζηνῦ, ὦ 

Ἰσάλλε ὁ θήξπμ, θαὶ ἡκῶλ, καθάξηε, ἅγηνλ πξόηππνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λόγνπ Μῆηεξ ὁξῶλ Σε, ἐλ νὐξαλνῖο πέινπζαλ, πᾶζηλ 

ἀλαγγέιισ Σὴλ δόμαλ, θαὶ ηὰ ζαπκάζηα· δηὸ Σνῦ δένκαη, ἐλ 

ηαπεηλώζεη θαξδίαο, ηνῦ ηεξεῖλ κε ἄηξσηνλ, βειῶλ ηνῦ ὄθεσο. 

 

Καηαύγαζνλ, ηὸλ λνῦλ ἡκῶλ θαὶ θαξδίαλ, ὦ Ἱεξάξρα, ἵλα 

πάληεο ηῶλ ἐλδεῶλ ἐλ ἔξγνηο θξνληίδνκελ, ὡο ζὺ, Ἰσάλλε 

παληειεῆκνλ. 

 

Σηεῥέσζνλ, ηνὺο ηὸλ Υἱόλ Σνπ δνμάδνληαο, Θενηόθε, ἐλ ηῇ 

πίζηεη ηῇ ἀιεζεῖ θαὶ βίνπ παιαίζκαζηλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ 

παῤῥεζίαλ. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Τὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Πελήησλ Παηήξ, Φξηζηνῦ ηὸ ἐθηύπσκα, πηζηῶλ ἀξσγόο, ηῶλ 

ἔξγσλ ὁ δηδάζθαινο, Ἰσάλλεο ὁ ἔλζενο, ξζνδόμνπ πίζηεσο 

πξόκαρνο, ἐλ νὐξαλνῖο Φξηζηῷ ηῷ Θεῷ, πξεζβεύεη ἀπαύζησο ὑπὲξ 

πάλησλ ἡκῶλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἐπόζεζαο, Ἅγηε, ηῆο Σηὼλ ηὸλ πινῦηνλ θαὶ ηὴλ ἀλάπαπζηλ, 

δηὸ Λόγῳ δηεθόλεζαο, ἐλδεέζη βνεζῶλ ἐλ ράξηηη. 

 

Ἡιηόκνξθνλ Κύξηνλ, Ἐιεῆκνλ ιόγνηο ζνπ θαζηθέηεπζνλ, ηνῦ 

ζηεξίμαη ηνὺο ηηκῶληάο ζε, ἐλ ἀγάπεο ἔξγνηο θαὶ ἁγηόηεηνο. 

 

Μηκεζεὶο ηὸλ Θεάλζξσπνλ, Ἰσάλλε Τνύηῳ θαηεθνινύζεζαο, 

ἐιεῶλ ἐλ ἱιαξόηεηη, θαὶ δηδάζθσλ ἔξγῳ ηὸ θηιάλζξσπνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὄλησο ράξηλ δεδώξεζαη, ηῷ βξνηείῳ γέλεη, Θενραξίησηε, ὡο 

γελλήζαζα ηὸλ Κύξηνλ, θαὶ Θεὸλ ηνῦ ζύκπαληνο, Παλάρξαληε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ννῦλ ηε θαὶ ςπρήλ, ηῇ ζῇ ράξηηη θαζάξηζνλ, ἵλα ὁξῶ, ὦ 

Πάηεξ, ηὸλ Ἰεζνῦλ, ἐλ ἀδειθῶλ ἐιαρίζησλ ηῷ βίῳ πάληνηε. 

 

Ἴζπλνλ, θιεηλέ, ηῆο ςπρῆο ἡκῶλ ηὸ θξόλεκα, Ἀιεμαλδξείαο 

Ἰσάλλε, πξὸο ηὸλ Φξηζηόλ, ἵλα ἐλ ἔξγνηο εὐραῖο ζνπ πέλεηαο 

ζξέςσκελ. 

 

Δὔθξαλνλ ἡκᾶο, ηῇ ζῇ ράξηηη, ηξηζόιβηε, θηιαλζξσπίαλ 

δηδάζθσλ ζενθηιῆ, ὦ Ἰσάλλε, ἐιένπο Θενῦ ἐπώλπκε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πόκαηη δσῆο, Εσνδόρε Σὺ θαηάξδεπζνλ, ηνὺο πξνζθπλνῦληαο 

ηὸλ Τόθνλ Σνπ Ἁγλή, ηὸλ Εσνδόηελ θαὶ Κύξηνλ πάζεο θηίζεσο. 
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ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἀκάξαληνλ, ἐθ Θενῦ ἐδέμαην, Ἰσάλλεο Ἐιεήκσλ ηὸ ζηέθνο, 

ἐλ ηῇ δσῇ ηῇ ἀγήξῳ θαὶ ζείᾳ, ζπλεπθξαηλόκελνο Λόγῳ Παληάλαθηη· 

αὐηνῦ ιηηαῖο, ὦ Ἰεζνῦ, ἡκῖλ ηὴλ ράξηλ Σνπ δώξεζαη. 

 

Ἰζρύτ ζνπ, ηὴλ ςπρήλ κνπ θξάηπλνλ, πνληνπκέλελ ἐλ ηαῖο 

δάιαηο ηνῦ βίνπ, ὅηη πξὸο ζέ, Ἰσάλλε, πξνζθιίλσ ,ηὰ ηῆο ςπρῆο θαὶ 

ηνῦ ζώκαηνο γόλαηα, θαὶ δένκαη ἐλ πεηξαζκνῖο· ἐθ παζῶλ ζαῖο 

πξεζβείαηο δηάζσζνλ. 

 

Ννῦλ ἔκθξνλα, ζνῖο ἱθέηαηο ράξηζαη, Ἰσάλλε Ἐιεῆκνλ, ιηηαῖο 

ζνπ, πξὸο ηὸλ Φξηζηόλ, ἵλα πόζῳ δηώθσ, ηὴλ ηνῦ ἐιένπο ραξὰλ ηὴλ 

ζσηήξηνλ, ἣλ εἴιεθαο ζὺ ζαπκαζηῶο, ἀλαπαύσλ ςπρὰο ηῶλ πελήησλ 

ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οὐξάληαη, ζηξαηεγίαη ηέξπνληαη, ηὴλ Σὴλ δόμαλ θαζνξῶζαη, 

Παξζέλε, ὅηη ἐλ Σνί ὁ Θεὸο ἐζαξθώζε, θαὶ νἱ βξνηνὶ δη’ Αὐηνῦ 

ἐιπηξώζεκελ· ἀλῆιζεο δὲ εἰο νὐξαλνύο, δεπηεξεῖα Τξηάδνο 

θαηέρνπζα. 

 

Καηαύγαζνλ, ηὸλ λνῦλ ἡκῶλ θαὶ θαξδίαλ, ὦ Ἱεξάξρα, ἵλα 

πάληεο ηῶλ ἐλδεῶλ ἐλ ἔξγνηο θξνληίδνκελ, ὡο ζὺ Ἰσάλλε 

παληειεῆκνλ. 

 

Σηεῥέσζνλ, ηνὺο ηὸλ Υἱόλ Σνπ δνμάδνληαο, Θενηόθε, ἐλ ηῇ 

πίζηεη ηῇ ἀιεζεῖ θαὶ βίνπ παιαίζκαζηλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ 

παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Ἰσάλλε ἐιένπο ἐγέλνπ ἐπώλπκνο, θηιαλζξώπσλ δὲ πάλησλ 

δηδάζθαινο ἔλζενο, θαὶ πηζηῶλ ηῆο ξζνδνμίαο πξόηππνλ ζεπηόλ· 

δηὸ ἔιαβεο ἐλ νὐξαλνῖο, ηὴλ Βαζηιείαλ ηνῦ Θενῦ, θαὶ ραξὰλ 

ἀλεθιάιεηνλ· δίδαμνλ ζαῖο πξεζβείαηο, ηὴλ ἐιεεκνζύλελ, ηνῖο 

εὐθεκνῦζί ζε πηζηῶο, θαὶ ηηκῶζί ζνπ ηὸ ὄλνκα. 
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Πξνθείκελνλ. Τὸ ζηόμα μοσ λαλήζει ζοθίαν καὶ ἡ μελέηη ηῆς 

καρδίας μοσ ζύνεζιν. 

Ση. Οἱ Ἱερεῖς Σοσ Κύριε ἐνδύζονηαι δικαιοζύνην καὶ οἱ Ὅζιοί 

Σοσ ἀγαλλιάζει ἀγαλλιάζονηαι. 

 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (Κέθ. ηα΄ 27-30). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πάληα κνί παξεδόζε 

ὑπό ηνῦ Παηξόο κνπ θαί νὐδείο ἐπηγηλώζθεη ηόλ Υἱόλ, εἰκή ὁ Παηήξ· 

νὐδέ ηόλ Παηέξα ηίο ἐπηγηλώζθεη, εἰκή ὁ Υἱόο θαί ὤ ἐάλ βνύιεηαη ὁ 

Υἱόο ἀπνθαιύςαη. Γεῦηε πξόο κέ πάληεο νἱ θνπηῶληεο θαί 

πεθνξηηζκέλνη, θαγώ ἀλαπαύζσ ὑκᾶο. Ἄξαηε ηόλ δπγόλ κνπ ἐθ’ 

ὑκᾶο θαί κάζεηε ἀπ’ ἐκνῦ, ὅηη πξάνο εἰκί θαί ηαπεηλόο ηῇ θαξδίᾳ θαί 

εὐξήζεηε ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο ὑκῶλ.  γάξ δπγόο κνπ ρξεζηόο 

θαί ηό θνξηίνλ κνπ ἐιαθξόλ ἐζηη. 

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ… 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

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

με, ὁ Θεός… 

Φαῖξε ζενηίκεηε, Ἀιεμαλδξείαο ηὸ θιένο, Ἱεξάξρα ἔλζεε, 

ξζνδόμσλ θαύρεκα θαὶ ἀγιάτζκα· ἐλ ραξᾷ ἔδσθαο ,ηνῖο πησρνῖο 

ηὸλ πινῦηνλ, θαὶ ηὸ δίθαηνλ ἀπέλεηκαο, ηνῖο πᾶζηλ ἄξηζηα, 

εὐαγγειηθῶο, ζενπξόβιεηε· πησρείαλ ζενδίδαθηνλ, ὄλησο Ἐιεῆκνλ 

ἠγάπεζαο· ὅζελ ὑπὲξ πάλησλ, πελήησλ δενκέλσλ ζεαπηόλ, 

πεξηραξῶο θαηαηέζπθαο, Ἰσάλλε ἔλδνμε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Σεπηῶο ἀλεπθεκνῦκελ, Ἰσάλλνπ ηὸλ βίνλ ἐθιηπαξνῦληεο 

αὐηόλ, δηδάμαη ἡκᾶο πάληαο, ιηηαῖο ηαῖο ζαῖο ἀγάπελ, ἵλα ζύκςπρνη 

ςάιινκελ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Τῇ ράξηηη Κπξίνπ ,θαηεζηόιηζε πάζαηο ηαῖο ἀξεηαῖο ηὴλ 

ςπρήλ, ὁ κέγαο Ἐιεήκσλ, θαὶ ἔςαιιελ ἐλζέσο, ζὺλ ἀπόξνηο πξὸο 

Κύξηνλ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 
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 ζεῖνο Ἰσάλλεο, ἡ πεγὴ ηνῦ ἐιένπο ἐλ νὐξαλνῖο θαηνηθεῖ, 

πξεζβεύσλ ηῷ Ὑςίζηῳ, ὑπὲξ ηῶλ ἐιενύλησλ, θαὶ βνώλησλ πξὸο 

Κύξηνλ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπέξηηκε Μαξία, ἐιεπζέξσζνλ πάληαο ἐθ ηῶλ ηνῦ πιάλνπ 

δεζκῶλ· θαὶ πύιελ κεηαλνίαο, ὑπάλνημνλ, Παξζέλε, ηνῖο βνῶζη πξὸο 

Κύξηνλ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Νελεθξσκέλαο, ἐμ ἀκειείαο θαξδίαο, ζαῖο πξεζβείαηο 

ἀλάζηεζνλ, Πάηεξ, ηνῦ ηηκᾶλ ἐλ ἔξγνηο, Φξηζηὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Ἰζρύτ Λόγνπ, ὁ Ἐιεήκσλ ζηεξίδεη, ηνὺο ἐλ ζιίςεη δεηλῶο 

ηξπρνκέλνπο, ζὺλ αὐηῷ ὑκλνῦληαο, Φξηζηὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Καηαηξπθῶληεο, ηῆο βηνηῆο Ἰσάλλνπ, ἐγθσκίνηο αὐηὸλ 

εὐθεκνῦκελ, θαὶ Φξηζηὸλ ὑκλνῦκελ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

 Λόγνο, Κόξε, ἐθ ηῶλ ἁγλῶλ Σνπ αἱκάησλ, ἐζαξθώζε ὑπὲξ 

ηῶλ ἀλζξώπσλ, ὑθ’ ὧλ ἀλπκλεῖηαη, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Γηέζσζαο ἐθ πιάλσλ, Πάηεξ, ηὸλ ιαόλ ζνπ, ἀγσληζζεὶο ἐλ 

δπλάκεη ὡο ζηόκα Φξηζηνῦ, Ὃλ κεγαιύλεηλ ἐλ ἔξγνηο ἡκᾶο ἀμίσζνλ. 

 

Ἠμίσζαη, πακκάθαξ, ηὸλ Κηίζηελ ζεᾶζζαη, θαζηθεηεύεηο δὲ 

Τνῦηνλ ὑπὲξ ηῶλ ζεξκῶο, ἐπηπνζνύλησλ ζπληξέρεηλ ἐλ ἔξγνηο 

πέλεζηλ. 

 

Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ἐλ ὕκλνηο Ἰσάλλελ θαὶ θαζηθέηεπε 

ηνῦηνλ πξεζβεύεηλ Φξηζηῷ, ὑπὲξ πηζηῶλ ἐιενύλησλ κεηὰ ζπλέζεσο. 

 

ξῶλ ζὺλ ηνῖο Ἁγίνηο Φξηζηὸλ, Ἰσάλλε, ἐπηδαςίιεπζνλ πᾶζη 

ἀγάπελ ζεξκήλ, ἵλα ζπκπάζρσκελ πέλεζηλ, ὡο ὁ Κύξηνο. 



[95] 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑκλνῦληεο Θενηόθε, Φξηζηὸλ ηὸλ Υἱόλ Σνπ, θαζηθεηεύνκελ 

πάληεο ηνῦ δνῦλαη ἡκῖλ, ηῶλ ὀθιεκάησλ ηὴλ ιύζηλ θαὶ κέγα ἔιενο. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Γεῦηε Ἰσάλλελ ηὸλ ζαπκαζηόλ, πελήησλ πξνζηάηελ, ἀξεηῆο 

ηε ὑπνγξακκόλ, ηῆο θηιαλζξσπίαο ηὸλ θήξπθα ἐλ ἔξγνηο, ηὸλ ζεῖνλ 

Ἐιεήκνλα εὐθεκήζσκελ. 

 

Φαίξνηο, ηῶλ πελήησλ ὁ ρνξεγόο, θαὶ ηῶλ ἐλ ἀλάγθαηο, 

ἀληηιήπησξ θαὶ βνεζόο, ζεῖε Ἰσάλλε, ηῆο ἐιεεκνζύλεο, ἐπώλπκνο 

θαὶ ηύπνο, Φξηζηνῦ ἀληίγξαθνλ. 

 

Φαίξνηο, ηῆο ιηηόηεηνο πξνβνιεύο, κάθαξ Ἰσάλλε, θαὶ ἐιένπο 

ὑπνγξακκόο, ηῆο δηθαηνζύλεο ὁ θήξπμ θαὶ ἐθθάλησξ, Φξηζηνῦ ηνῦ 

Βαζηιέσο ηὸ ἀθνκνίσκα. 

 

Ὕκλνηο εὐθεκήζσκελ ἀδειθνί, ζεῖνλ Ἰσάλλελ, νἱ πνζνῦληεο 

ζενζεβῶο, ηῆο θηιαλζξσπίαο ηὸ ἔξγνλ ἐθηειέζαη, κηκνύκελνη ηὸλ 

βίνλ αὐηνῦ ηὸλ ἔλζενλ. 

 

Τῆο Ἀιεμαλδξείαο ηὸλ θξπθησξόλ, κέγαλ Ἰσάλλελ, ἐιεήκνλα 

θαὶ ζεκλόλ, ηηκήζσκελ ὕκλνηο δηάθνλνλ πελήησλ, θαὶ πάλησλ 

ξζνδόμσλ ηὸ ἐγθαιιώπηζκα. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 



[96] 

 

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

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, 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. 

Γεῦηε Ἰσάλλελ ἀδειθνί, ηῶλ Ἀιεμαλδξέσλ ηὸ θιένο, ἐλ 

ἐγθσκίσλ ᾠδαῖο, πάληεο εὐθεκήζσκελ θαὶ κεγαιύλνκελ· ηὸ 

Φξηζηνῦ ἀθνκνίσκα, πελήησλ παηέξα, ηῶλ ἀδηθνπκέλσλ δε, 

πξνζηάηελ ἄκαρνλ· νὗηνο νὐξαλίῳ παζηάδη, ραίξεη ζὺλ Ἀγγέινηο 

ἀπαύζησο, ἀλπκλῶλ Φξηζηὸλ ηὸλ ὑπεξάγαζνλ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σέ ἀλαηίζεκη, 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. 

 

 


