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3 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΩΝ 

ΔΙ ΣΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΟΛΩΝΙΑ, 

ΣΟΝ ΑΓΙΟΑΒΒΑΪΣΗΝ ΗΤΥΑΣΗΝ 

                                      * * * 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

Κύπιε εἰσάκοςσον, Θεὸς Κύριος, 

καὶ ηὸ ηροπάριον 

                          ῏Ηρνο δ΄. ῾Ο ὑςσζείο. 

Σῆο Κνισλίαο δηεθόζκεζαο ζξόλνλ, θαὶ ἡζπρίαο ἐξαζζεὶο 

πνιηηείαλ, ὡο ἄγλσζηνο θαηέιαβεο ηὴλ ἔξεκνλ ζνθέ, άββαλ ἔρσλ 

ἄξηζηνλ, ὑπαιείπηελ ἐλ πᾶζη, ὅζηηο ζε ἀλέδεημελ, ᾿Ισάλλε ζεόθξνλ, 

ἡζπραζηῶλ θαλόλα θαζαξόλ, κεζ᾿ νὗ δπζώπεη, 

Υξηζηὸλ ηὸλ θηιάλζξσπνλ. 

 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε 

 

῾Ο Ν΄ ςαικόο, κεζ᾿ ὃλ ὁ θαλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: 

“Λαύξαλ άββα ηήξεζνλ ἡζύρηνλ, ᾿Ισάλλε.᾿Α(ζαλάζηνο)". 

 

         ᾿ῼδὴ α΄. ῏Ηρνο πι.δ΄. ῾Αξκαηειάηελ Φαξαώ. 

Λπζεὶο ἐζόπηξσλ ηῶλ παξόλησλ ὅζηε, θαὶ ηῷ Υξηζηῷ παξεζηώο, 

δέρνπ ἱθεζίαο ᾿Ισάλλε πάληηκε, ηῶλ λῦλ πξνζεξρνκέλσλ ζνη, 

θαὶ αἰηνύλησλ ἐθ πόζνπ, ηὴλ ηῶλ παζῶλ ἀπνθάζαξζηλ, θαὶ ῾Αγίνπ 

Πλεύκαηνο ἔιιακςηλ 

 

᾿Απὸ λεόηεηνο Υξηζηὸλ ἠγάπεζαο, θαὶ ηνύηνπ ὄπηζζελ, 

θαηαθνινπζήζαο, ἅπαληα ηὸλ πινῦηόλ ζνπ, ζενθηιῶο δηέλεηκαο· 

ὅζελ ὕιεο ἀγάπελ, ἐθ ηῶλ ςπρῶλ ἡκῶλ δίσμνλ, πάηεξ ᾿Ισάλλε 

καθάξηε 
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῾Τπεξβαιιόλησο Θενηόθνλ ὅζηε, ηηκῶλ ἀλήγεηξαο, κάλδξαλ 

κνλαδόλησλ, ἣλ αὐηῇ ἀλέζεθαο, δηὸ θαὶ ηνὺο ηηκῶληάο ζε, 

ηαύηῃ ζύλαςνλ πάηεξ, πξὸο παιαηζκάησλ ἐλίζρπζηλ, θαὶ ηῶλ 

ἀξεηῶλ ηὴλ ἐπίηεπμηλ. 

 

                                 Θενηνθίνλ 

῾Ρίςαο ἐιπίδα ἐπὶ ζὲ ὁ δνῦιόο ζνπ, Μῆηεξ παλάρξαληε, ἄξηζηνο 

ἐδείρζεκνλαζηῶλ δηδάζθαινο, πνζῶλ δὲ ηὴλ ἁγλείαλ ζνπ, 

θαζαξόηεηα πᾶζαλ, ἐπηκειῶο ἐπεδίσθελ, ἣλ θαὶ ἡκῖλ δίδνπ 

Θεόλπκθε. 

 

                          ᾿ῼδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

᾿Αθνπζίσο ἐδέρζεο, ἐπηζθνπῆο ράξηζκα, θαὶ θσζηὴξ ἐδείρζεο 

πνηκλίνπ, δηὰ ηνῦ βίνπ ζνπ, ὃλ νὐ κεηήιιαμαο, ηῆο ἐμνπζίαο ηῷ 

ηύθῳ, ἀιιὰ ηαπεηλνύκελνο, δηδάζθεηο ἅπαληαο. 

 

Νεθξσζεὶο δηὰ θόζκνλ, θαὶ δῶλ Υξηζηῷ Ὅζηε, ηῶλ κελόλησλ κόλνλ 

ἐπόζεηο, ζείαλ θαηάθηεζηλ· δηὸ αἰηνῦκέλ ζε, ἡκῶλ ηὸ θξόλεκα αἶξε, 

πξὸο ηὰ ἐπνπξάληα, θαὶ κόλα ἄθζαξηα.  

 

ώκαηόο ζνπ νὐθ ἶδεο, ἀδακηθὴλ γύκλσζηλ, ἀιιὰ ηνύηῳ πάηεξ 

ἐρξήζῳ, ὡο ὑπνδύγηνλ, δη᾿ ὃ ἐπέηπρεο, ἀγγειηθὴλ πνιηηείαλ, ἣλ ὡο 

δῶξνλ πάξερε, ηνῖο ζνὶ πξνζηξέρνπζη 

 

                                       Θενηνθίνλ 

᾿Αθνιάζηνπο ἐλλνίαο, ἀπὸ ςπρῶλ δίσθε, ηῶλ ζὲ πξνζθπλνύλησλ 

Παξζέλε, θαὶ θαζαξόηεηα, δίδνπ πξεζβείαηο ζνπ, ηνῦ δὲ Τἱνῦ ζνπ 

ηὴλ κλήκελ, κόληκνλ θαηάζηεζνλ, ἡκῶλ ἐληξύθεκα. 

 

 Γηάζσζνλ, ὦ ᾿Ισάλλε ζεόθξνλ, ηνὺο εἰο ζὲ ἐθ ςπρῆο ζεξκῶο 

θαηαθεύγνληαο, δαηκνληθῶλ ἐπηθνξῶλ, θαὶ θηλδύλσλ παληνίσλ. 
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᾿Δπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

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

 

                     Κάζηζκα. ῏Ηρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Καλὼλ ἀξεηῆο ἐδείρζεο πακκαθάξηζηε, θαὶ ηύπνο ιακπξὸο ηῆο 

ἡζπρίαο ὅζηε, ἐλ ἀζθήζεη βηώζαο ὡο ἄζαξθνο ἄγγεινο, θαὶ λῦλ 

ἱζηάκελνο Υξηζηῷ, θάλεζη πξέζβπο, ἡκῶλ ᾿Ισάλλε ἀθαηαίζρπληνο. 

 

                         ᾿ῼδὴ δ΄. ύ κνπ ἰζρύο, Κύξηε. 

Βηνηηθὰ ἅπαληα, ἀπαξλεζάκελνο, ᾿Ισάλλε εὗξεο ζείαλ πξόθαζηλ, 

ηὴλ ἁξπαγὴλ ηνῦ ἀδηθεηνῦ, ὅζελ ἐπεηάζζεο, πξὸο ἡζπρίαο ηὰ 

ζθάκκαηα, θαὶ ηνὺο ῾Αγίνπο Σόπνπο ἐθόζκεζαο ζῷ βίῳ, γεγνλὼο 

ηνῦ Υξηζηνῦ νἶθνο πάληεξπλνο. 

 

Βιέπσλ ζηαπξόλ πάκθσηνλ, ἐπνξεύζεο ὡο ἀξλίνλ ὅζηε, πξὸο ηνῦ 

ζεπηνῦ άββα ηὴλ κνλήλ, ἔλζα παξεδόζεο ὡο ηῷ ραιθεῖ ζίδεξνο, 

ηαπείλσζηλ πξνθξίλαο, ἣλ ὡο δῶξνλ παξάζρνπ, ηνῖο αἰηνῦζί ζε 

πάηεξ παλόζηε. 

 

᾿Απνθξπβεὶο ἄξηζηα, δηεθόλεηο πᾶζηλ ὁζηώηαηε, ηὸλ ᾿Ιεζνῦλ 

ἀπνκηκεζείο, θαὶ μελνδνρίαο, ἀλαιαβὼλ δηαθόλεκα, ὑπήθνπεο 

πξνζύκσο· ὅζελ δίδνπ ηξηζκάθαξ, θαὶ ἡκᾶο ὑπαθνύεηλ ἐθ πίζηεσο. 

 

                                            Θενηνθίνλ 

Σὴλ ηνῦ Θενῦ Γέζπνηλα, ραξηζζεῖζάλ κνη εἰθόλα ἔρξαλα, 

θαὶ λῦλ ἰδνύ γέγνλα λεθξόο, ἐμ ἀπξνζεμίαο 

θαὶ ηὸλ Γεζπόηελ ἐιύπεζα· δηό ζε ἱθεηεύσ, 

ῥεῖζξα δόο κνη δαθξύσλ, ἵλα πιύλσ πηαηζκάησλ ηὸλ βόξβνξνλ 

                               ᾿ 

                       ῼδὴ ε΄. ῞Ιλα ηί κε ἀπώζσ. 

῾Ηζπρίαο ηὸ κέιη, πάηεξ ἀπεηξύγεζαο βηῶλ ὡο ἄγγεινο, 

θαὶ ηῇ ηῶλ δαθξύσλ, ἐθξνῇ ζεαπηὸλ θαηεπίαλαο· ὅζελ δπζσπῶ ζε, 

ἀμίσζόλ κε ἡζπράδεηλ, θαὶ λεθξνῦλ ἐκαπηὸλ ὁζηώηαηε. 
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῾Ρῦζαη Λαύξαλ ζνπ πάηεξ, πάζεο πξνζβνιῆο ηνῦ πνιεκήηνξνο, 

θαὶ ηνὺο ἀζθνπκέλνπο, ἐλ αὐηῇ θηιαδέιθσο ἐλίζρπζνλ, 

ὅπσο θηινζέσο, δηαπεξάζσζη ηὸλ βίνλ, 

θαὶ Υξηζηῷ ἑλσζῶζη πξεζβείαηο ζνπ. 

 

᾿Ηλεώρζε ζνη πάηεξ, Υάξηηνο πινπζίσο ηὰ ηακεῖα ἅπαληα, 

θαὶ ἐλ παλεξήκῳ, δηεβίνπο ὡο ἄζαξθνο ἄγγεινο, πάζεο ζπληπρίαο, 

ἀλσθεινῦο κεκαθξπζκέλνο, ἧο κε θώιπε πάληνηε ὅζηε. 

 

Θενηνθίνλ 

πλεηδὼο ηῶλ θαθῶλ κνπ, πιῆζνο Παλακώκεηε θαηνινθύξνκαη, 

πῶο ηῆο ἁκαξηίαο, ἀπνῤῥίςσ δπγὸλ ᾧ ὑπέδεπγκαη, 

πάλησο ἑθνπζίσο, θαὶ ἡδνλῇ θαζππεηγκέλνο, 

δηὸ θξάδσ ζνη· Γέζπνηλα πξόθζαζνλ. 

                             

                               ᾿ῼδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

῾Ο θόβνο ζε ηνῦ Υξηζηνῦ θαζήισζελ, θαὶ ἐλ ηξόκῳ ἐλ λαῷ 

᾿Ισάλλε, παξεζηεθώο, ηῷ Κπξίῳ ὡκίιεηο, ὡο εξαθίκ θινγνθόξσλ 

ηὰ ηάγκαηα· δηὸ αἰηνύκεζα ζεξκῶο, ηὸλ Θενῦ ἡκῖλ θόβνλ 

ἐγθαίληζνλ. 

 

Νεκόκελνο ἡζπρίαο ὅζηε, ηὸ γιπθὺ θαὶ ζενήδηζηνλ κέιη, 

ηαῖο πξνζεπραῖο, ζπλεγέλνπ Γεζπόηῃ, θαὶ ηῶλ κειιόλησλ ἐληεῦζελ 

ἀπήιαπεο, ὧλ πεῖξαλ δίδνπ θαὶ ἡκῖλ, ηνῖο ηηκῶζί ζε πάηεξ καθάξηε. 

 

᾿Ηζέιεζελ, ὁ παηήξ ζνπ ὅζηε, θαὶ ζῆο κάλδξαο πνηκελάξρεο ὁ 

άββαο, ἀλαγαγεῖλ, πξεζβπηέξσλ εἰο ηάμηλ, κὴ ἐγλσθὼο ζῆο ἀμίαο 

ηὸ κέγηζηνλ, ἀιιὰ παλζόθσο ζεαπηόλ, ᾿Ισάλλε ηξηζόιβηε ἔθξπςαο. 

 

                                             Θενηνθίνλ 

πλέηηζνλ, ηὴλ ςπρήλ κνπ Γέζπνηλα, ἀλνήησο θαὶ ἀθόβσο 

πνηνῦζαλ, ηὰ πνλεξά, θαὶ Υξηζηνῦ ηνῦ Γεζπόηνπ, καθξπλνπκέλελ 

πηθξνῖο ἀηνπήκαζηλ, θαὶ ρξῆζαη ὥζπεξ ραιηλῷ, ηὴλ αὐηνῦ 

παξνπζίαλ Παλάκσκε. 

 

Γηάζσζνλ, ὦ ᾿Ισάλλε ζεόθξνλ, ηνὺο εἰο ζὲ ἐθ ςπρῆο ζεξκῶο 

θαηαθεύγνληαο, δαηκνληθῶλ ἐπηθνξῶλ, θαὶ θηλδύλσλ παληνίσλ. 
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῎Αρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ᾿ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. ῏Ηρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ ρξηζηηαλῶλ. 

῾Ηζπρίαλ ἠγάπεζαο ὅζηε, ηῆο κειινύζεο δσῆο ηὸ κπζηήξηνλ, δηὸ 

πᾶζαλ, ἀπνβαιὼλ ἰδέαλ θνζκηθήλ, εὐζύο, ὑπεηάγεο ηῷ ζνθῷ 

θαζεγεηῇ άββᾳ ζεξκῶο, ἐθδεηῶλ ηὸλ Γεζπόηελ ζνπ· ῝Ολ ἐθεπξὼλ 

ἀζθήζεη, κὴ δηαιίπῃο πάηεξ ζεῖε, ὑπὲξ ἡκῶλ ἐθδπζσπῶλ, ᾿Ισάλλε 

πακκαθάξηζηε 

Πξνθείκελνλ. Σίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ ὁ ζάλαηνο ηνῦ ὁζίνπ αὐηνῦ. 

ηίρνο. Τί ἀνηαποδώζομεν ηῷ Κσρίῳ... 

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΝ 

᾿Εκ ηοῦ καηὰ Μαηθαῖον (θεθ. ηα, 27 - 30) 

Δόξα. Ταῖς ηοῦ ζοῦ ῾Οζίοσ. 

Καὶ νῦν. Ταῖς ηῆς Θεοηόκοσ. 

ηίρ. ᾿Ελεῆμον, ἐλέηζόν με ὁ Θεός... 

καὶ ηὸ προζόμοιον. 

                         ῏Ηρνο πι.β΄. ῞Οιελ ἀπνζέκελνη. 

᾿Ισάλλε ὅζηε, ἡζπραζηῶλ ἡ ἀθξόηεο, ζείαο ηαπεηλώζεσο, κέγα 

νἰθεηήξηνλ, θαὶ ἀζθήζεσο, ἀιεζνῦο νἴθεκα, ἀθελνδνμίαο, ὁ βπζὸο ὁ 

ρξηζηνέξαζηνο, δέμαη ηὴλ δέεζηλ, ηῶλ ζνὶ πξνζηεξρόλησλ ἐθ 

πίζηεσο· θαὶ δώξεζαη ηαπείλσζηλ, ἐλ παληὶ ηὸ βίῳ ἀζάιεπηνλ, ὅπσο 

πνξεπζῶκελ θαιῶο θαηὰ ηὸ ζέιεκα Υξηζηνῦ, θαὶ ἑλσζῶκελ 

ηξηζόιβηε, ηνύηῳ ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ. 

                                ᾿ 

                                   ῼδὴ δ΄. Παῖδεο ἑβξαίσλ. 

῞Τςνο ηῆο ηαπεηλνθξνζύλεο, ἀλειήιπζαο, πακκάθαξ ᾿Ισάλλε, 

κηκεζεὶο ᾿Ιεζνῦλ, ηῇ ἄθξᾳ ηαπεηλώζεη, ἣλ ράξηζαη ἀζάιεπηνλ, 

ηνῖο ἐλ πόζῳ ζε ηηκῶζη. 

 

Υάξηηνο πιήξεο ἐγεγόλεηο, ἐλαζθνύκελνο, ηῇ ὁδεγίᾳ άββα, 

᾿Ισάλλε θιεηλέ, κεζ᾿ νὗ Υξηζηῷ πξεζβεύσλ, Λαύξαλ ἡκῶλ 

θπιάηηεηε, πξνζβνιῶλ ηνῦ ἀιινηξίνπ 
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῎Ιζνο ηῷ ᾿Ηιηνὺ ἐδείρζεο, θαὶ ἰζόηηκνο, Πξνδξόκῳ ᾿Ισάλλε, ἡζπρίᾳ 

βηῶλ, θαὶ ηὸλ Υξηζηὸλ ζεξεύσλ, ῝Ολ ζήξακα παλάξηζηνλ, 

αἰηνπκέλνηο ζε παξάζρνπ. 

 

                                     Θενηνθίνλ 

῞Οινλ ηὸλ βίνλ κνπ Παξζέλε, θαηελάισζα, ἐλ πξάμεζηλ ἀζέζκνηο, 

θαὶ Υξηζηὸλ ηὸλ γιπθύλ, ιππῶλ νὐθ ἐπαπζάκελ, ῝Ολ ἐμηιένπ 

Γέζπνηλα, κεηξηθαῖο ζνπ ἱθεζίαηο. 

 

                                   ᾿ῼδὴ ε΄. Σὸλ ἐλ ὄξεη. 

Ννῦλ ηεξήζαο ἐλ πάζῃ ζνπ δπλάκεη, ἐλαπέδεημαο, ηακεῖνλ 

παλεπῶδεο, ᾿Ιεζνῦλ κειεηῶλ, ἀπαύζησο ᾿Ισάλλε, Οὗ κλήκελ ζείαλ 

ράξηζαη, θαὶ ἡκῖλ ζεπηαῖο εὐραῖο ζνπ. 

 

῞Ιλα δείμῃ Υξηζηὸο ηὴλ πξόο ζε πάηεξ, ζείαλ κέξηκλαλ, 

ιένληα ἀπνζηέιιεη, θαὶ ἐρζξῶλ ἀπεηιῆο, θαιῶο ἐθύιαμέ ζε· 

ζὺ δὲ δηαθύιαμνλ, δηαβόινπ ἡκᾶο κάθαξ. 

 

῞Ωζπεξ ηὸ πάιαη ὁ Γεζπόηεο, ἄθλσ ἥξπαζε, 

ηὸλ ᾿Αββαθνὺκ λεθέιῃ, νὕησ πάηεξ θαὶ ζέ, ἀλήξπαζελ ἀῤῥήησο, 

ὅζηηο ἡκᾶο ἐμάγαγε, ςπρηθῶλ ὀιηζζεκάησλ. 

 

                                       Θενηνθίνλ 

῞Αγηνο ιίζνο ᾿Ισάλλεο, ἀλαδέδεηθηαη, Παξζέλε ηνῦ Γεζπόηνπ, κεζ᾿ 

νὗ κλείαλ πνηνῦ, ἡκῶλ ηῶλ ηαιαηπώξσλ, ὅηαλ Αὐηῷ ζηεζώκεζα, θαὶ 

δηθαίσο ἑηαζζῶκελ 

 

                                   ᾿ῼδὴ ζ΄. ᾿Δμέζηε ἐπὶ ηνύηῳ. 

Νῦλ ζέᾳ ηνῦ Γεζπόηνπ θαηαηξπθᾷο, ὁ θαγὼλ ηὴλ ζπνδὸλ ὡζεὶ 

ἄξηνλ ζνπ, θαὶ ἀθιηλῶο, ἡζπράδεηο Πάηεξ ἐλ νὐξαλῷ· δηὸ 

ἐπηθαινύκεζα, κλήζζεηη ηῆο Λαύξαο ζνπ θαὶ ἡκῶλ, πησρῶλ 
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ζπλαζθεηῶλ ζνπ, ὅπσο ζπλαληεζῶκελ, ἐλ παξαδείζῳ ηαῖο 

πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Νηθήζαο ηὸ δνμάξηνλ παλζζελῶο, ᾿Ισάλλε ὑπόδεηγκα γέγνλαο, 

ηνῖο κνλαζηαῖο, ὅζελ ὁ Γεζπόηεο ηῇ ηῆο ζπθῆο, 

θαξπνθνξίᾳ ὅζηε, δέδσθε βεβαίσζηλ ἀςεπδῆ, ἐληεῦζελ ηῆο ζῆο 

δόμεο, ἧο λῦλ ἐπαπνιαύσλ, κὴ ἐπηιάζνπ ηῶλ ηηκώλησλ ζε. 

 

῾Η Λαύξα ἡ θηιηάηε ζνπ ἐθβνᾷ· ᾿Ισάλλε ηῶλ ηέθλσλ κνπ κλήζζεηη, 

θαὶ ὥζπεξ δῶλ, δεῖμνλ ηὴλ ἀγάπελ ζνπ ἐλαξγῶο, θαὶ ηαῦηα 

δηαθύιαηηε, ἀπὸ ηῶλ ζθαλδάισλ ηνῦ πνλεξνῦ, θαὶ ζὺλ ηῷ ζείῳ 

άββᾳ, δνκήηνξη ζεπηῷ κνπ, ηὸλ ᾿Ιεζνῦλ ἐθδπζσπήζαηε. 

 

                                            Θενηνθίνλ 

᾿Αγάπελ Θενηόθε ηνῦ ᾿Ιεζνῦ, ηαῖο θαξδίαηο ἡκῶλ θαηαθύηεπζνλ, 

θαὶ ηὴλ αὐηνῦ, κλήκελ ἀδηάιεηπηνλ ἐλ ἡκῖλ, ζπληήξεζνλ πξεζβείαηο 

ζνπ, πάζεο δὲ δαηκόλσλ ἐπηβνπιῆο, θύιαμνλ ηὰ ζὰ ηέθλα, 

ἀζθνύκελα ἐληαῦζα, ἐλ Λαύξᾳ άββα ηνῦ ζεόθξνλνο. 

 

῎Αξιόν ἐστι... καὶ τὰ 

Μεγαιπλάξηα 

 

Υαίξνηο ᾿Ισάλλε ἡζπραζηά, Λαύξαο ζείνπ άββα, ἄλζνο εὔνζκνλ 

θαὶ ηεξπλόλ, ἣλ δηαθπιάηηνηο, εὐραῖο ζνπ πξὸο Γεζπόηελ, 

βιάβεο ὑπελαληίνπ, ἀδηαιώβεηνλ. 

 

Σῆο θελνδνμίαο μίθνο ὀμύ, θαὶ ἀγάπεο ζείαο, νἶθνο πάλζεπηνο θαὶ 

ηεξπλόο, ἀλεδείρζεο πάηεξ, ἐλ Λαύξᾳ ζείνπ άββα, ἀζθήζαο 

᾿Ισάλλε, ἀγγέισλ κίκεκα. 

 

Γιύθαλνλ ἐξήκνπ ηνὺο πεηξαζκνύο, πάηεξ ᾿Ισάλλε, ὁ ληθήζαο ηνῦ 

πνλεξνῦ, πάζαο ηὰο ἐλέδξαο, θαὶ κνλαζηὰο εὐιόγεη, άββα 

ἡγηαζκέλνπ, Λαύξαο θηιάδειθε. 



[232] 
 

 

Πᾶσαι τῶν ᾿Αγγέλων αἱ στπατιαί... 

Τπισάγιον  Απολςτικίον Απνιπηίθηνλ. 

 

                      ῏Ηρνο δ΄. Σαρὺ πξνθαηάιαβε. 

῾Ωο ἄγγεινο ἔλζσκνο ἐπνιηηεύζεο ἐλ γῇ, πνζῶλ ηὰ νὐξάληα θαὶ 

δηακέλνληα, ᾿Ισάλλε παλάξηζηε· ὅζελ ηῆο Κνισλίαο, θαηαιείςαο 

θαζέδξαλ, άββα ῾Ηγηαζκέλνπ, καζεηὴο ἐγεγόλεηο, ἐγθιείζησλ δὲ 

ζαθὴο ὑπνγξακκόο, ἀεηκαθάξηζηε. 

 

40 Κύπιε ελέησον 

 

                         ῏Ησορ β΄. ῞Οτε ἐκ τοῦ ξύλος σε. 

Πάηεξ ᾿Ισάλλε ζὴλ δσήλ, ἐλ ζενθηιεῖ ἡζπρίᾳ θαὶ πξνζεπρῇ ἐθηελεῖ, 

δηειζὼλ ἐπέηπρεο ηνῦ γιπθπηάηνπ Υξηζηνῦ, ῝Ολ ἱθέηεπε πάληνηε, 

ζὺλ άββᾳ ηῷ ζείῳ, ὑπὲξ Λαύξαο ὅζηε ηῆο ἐθζξεςάζεο ζε· πάληα 

πεηξαζκὸλ δηαβόινπ, ηαύηεο ἐθδηώθσλ εὐραῖο ζνπ, ὅπσο ζε ἐλ 

ὕκλνηο κεγαιύλσκελ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη…  Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ…. 

 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ Θεόσ, 

ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 

 


