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20 Δεθεκβίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

Ισάλλνπ ηῆο Κξνζηάλδεο  
Ἱεξνκ. Ἀζ. Σηκσλνπεηξίηνπ 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

  

ὁ ξκβ΄ Ψαικφο (142) Κχξηε εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ…. θαί 

ηφ Θεφο Κχξηνο κεηά ηλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τνῦ Θείνπ Πλεχκαηνο γελφκελνο νἶθνο, ηλ Ἱεξέσλ ἀλεδείρζεο 

ἀθξφηεο, θαὶ ηνῦ Χξηζηνῦ ἐθζθξάγηζκα ἐλ βίῳ ζνπ παληί· ὅζελ 

θαηεμίσζαη, Ἰσάλλε Κξνζηάλδεο, ηνῦ ηειελ ζαπκάζηα, ηνο 

πξνζηξέρνπζη πφζῳ, θαὶ ἐμαηηνῦζη ηὰο πξὸο ηὸλ Θεφλ, ζὰο ἱθεζίαο, 

Ῥσζζίαο ηὸ θαχρεκα.  

Δόμα. Καὶ λῦλ Θενηνθίνλ, ὅκνηνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε, Θενηφθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιελ νἱ 

ἀλάμηνη· εἰ κὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεχνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῥῤχζαην 

ἐθ ηνζνχησλ θηλδχλσλ; Τίο δὲ δηεθχιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο· νὐθ 

ἀπνζηκελ, Γέζπνηλα, ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνχινπο ζῴδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλλ. 

 

Ὁ Ν΄(50) Ψαικόο.Ειέεζνλ κε ν Θεόο…. 

 

Δἶηα ὁ Καλὼλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Ὦ Ἰσάλλε, δὸο ἡκλ ηλ αἰηεκάησλ 

ιχζηλ. Ἀ(ζαλάζηνο).  

 

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

 

Ὡο ἔρσλ ηὴλ ράξηλ ηλ πξεζβεηλ, πνιιὴλ πξὸο Γεζπφηελ, 

θαζηθέηεπε ἐθηελο, δνζῆλαη ἡκλ ηνο ζὲ ηηκζηλ, ὦ Ἰσάλλε, 

πηαηζκάησλ ηὴλ ἄθεζηλ.  

 

Ἰάζεηο παξέρσλ παληνδαπάο, ηνο ὅζνη ἐλ πφζῳ, θαηαζπάδνληαη 

εὐιαβο, εἰθφλα ζνπ, Πάηεξ Ἰσάλλε, θἀκνῦ ηὰ ρξφληα πάζε 

ἰάηξεπζνλ.  
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Ὡο Ἄγγεινο δήζαο ἐπὶ ηῆο γῆο, Χξηζηὸλ κφλνλ ἔζρεο, ηὸ 

πνζνχκελνλ ἀθιηλο· δηὸ ηὴλ ἀγάπελ Τνχηνπ δίδνπ, ἐλ ηαο θαξδίαηο 

ηλ πίζηεη ηηκψλησλ ζε.  

 

Θενηνθίνλ. 

Ἁγλείαλ Σνπ, Μῆηεξ, παξζεληθὴλ, δειψζαο ἐλζέσο, Ἰσάλλεο ὁ 

ζαπκαζηφο, ἁγλφηεηη βίνλ δηεμῆιζε, ζπλνδνηπφξνο παξζέλσλ 

γελφκελνο. 

 

 

ᾨδὴγ  .  ὐξαλίαο ἁς δνο. 

 

Ννῦλ Χξηζηνῦ θεθηεκέλνο, ἐλ ηῶ Χξηζηῶ ἔδεζαο· ὅζελ θαὶ ἡκᾶο 

ηνὺο ηηκληαο, δσὴλ ἁγίαλ ζνπ, Πάηεξ, ἀμίσζνλ, ἐλ ηῶ λνῒ 

πεξηθέξεηλ, ηνῦ Κπξίνπ πάληνηε, κλήκελ δσήῤῥπηνλ.  

 

Νηθεηὴο ἀλεδείρζεο, ηλ ἡδνλλ ζψκαηνο, ἀληηπαξαβάιισλ 

ζσθξφλσο, Χξηζηνῦ ἡδχηεηα, ἥηηο πξνζγίλεηαη, ἀζθεηηθνο, Πάηεξ, 

ηξφπνηο, ἥλ πεξ δίδνπ δψξεκα, ηνο ζὲ γεξαίξνπζηλ.  

 

Ἡ Ἀγγέινπ ιακπξφηεο, ηὴλ ηνῦ Θενῦ δέδεηρε, Πάηεξ, ἀθιηλῆ 

πξνζηαζίαλ, δη’ ἧο πεπφξεπζαη· ὅζελ ἀμίσζνλ, θἀκὲ ζεξκαο ζνπ 

πξεζβείαηο, ὅπσο ἔρσ αἴζζεζηλ, ςπρῆο κνπ θχιαθνο.  

 

Θενηνθίνλ. 

Γσξεᾶο ἠμηψζεο, κνλαδηθῆο, Ἄρξαληε, ηνῦ Θενῦ γελέζζαη Μεηέξα, 

Ἁγίῳ Πλεχκαηη· ὅζελ ἀμίσζνλ, ηνὺο ὑκλεηάο Σνπ θαλῆλαη, 

ζενηφθνπο, Πάλαγλε, ηῇ ζείᾳ Χάξηηη. 

 

Γηάζσζνλ, ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο, ηξηζφιβηε Ἰσάλλε, ἀπὸ πάζεο ἐπεξείαο 

ἐρζξνῦ πνιεκήηνξνο, θαὶ ἴαζαη, ηλ ςπρλ θαὶ ζσκάησλ λφζνπο.  

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ, Παλχκλεηε, Θενηφθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Κξνζηάλδεο πνηκήλ, ἐδείρζεο ἁγηψηαηνο, θαὶ ηχπνο Χξηζηνῦ, ἐλ 

πάζῃ πνιηηείᾳ ζνπ, ηνὺο πηζηνὺο ὁδεγλ πξὸο δσὴλ ηὴλ αἰψληνλ, 

ζαο ζνθσηάηαηο δηδαραο, Ἰσάλλε ηξηζφιβηε. 
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ᾨδὴ δ  . Ε ζαθήθνα, Κύξηε. 

 

ξζνδφμσλ ηὸ ζχζηεκα, ἐθ ηλ δηδαρλ ζνπ ηξνθνδνηνχκελνλ, ζὲ 

γεξαίξεη ὡο δηδάζθαινλ, Ἰσάλλε Πάηεξ ἱεξψηαηε.  

 

Σπκπαζείᾳ ἐπίβιεςνλ, ἐπὶ ηνὺο ζαπκάδνληαο πνιηηείαλ ζνπ, 

Ἰσάλλε, θαὶ ἱθέηεπε, ηὸλ Σσηῆξα δνῦλαη ἡκλ ἄθεζηλ.  

 

Ἡ ἀθφξεζηνο ἔθεζηο, δη’ ἧο, Ἰσάλλε, Χξηζηῶ πξνζήγγηδεο, 

θαηαθιέμνη ηὴλ ἀλαίζζεηνλ, ἀθεδίαλ ἥηηο κε θαηέιαβε.  

 

Θενηνθίνλ. 

Μὴ παξίδῃο, Παλάκσκε, ηλ Σνὶ πξνζπηπηφλησλ ζεξκο αἰηήκαηα, 

ἀιιὰ ηαῦηα πξὸο ηὸλ Κχξηνλ, κεηξηθῇ ἀγάπῃ δηαβίβαζνλ. 

 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

 

Ἴδνηκη θἀγψ, ηῇ ςπρῇ κνπ ἀλαηέιινληα, ηὸλ ηῆο δσῆο ἄυινλ Ἥιηνλ, 

Ὃο ηὴλ δσήλ ζνπ, Ἰσάλλε, θαηεθψηηζε.  

 

Νήςεη ζπλερε, Ἰσάλλε, πνξεπφκελνο, εἰ θαὶ ἐλ θφζκῳ δηεηέιεηο 

ζαξθηθο, ἡκλ παξάζρνπ, ηαχηελ δξνλ πνιπηίκεηνλ.  

 

Τὸ θαηλνπνηὸλ, ηνῦ Κπξίνπ Πλεῦκα ράξηζαη, ηνο πξνζθπλνῦζη ηὴλ 

εἰθφλα ζνπ ζεξκο, ὦ Ἰσάλλε, ἵλα ζὲ θαηαγεξαίξσκελ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡο θαηαθπγήλ, ἐλ ηαο ζιίςεζη γλσξίδνληεο, Σέ, Παλαγία, 

ἱθεηεχνκελ πηζηο, θχκαηα βίνπ, ηαο εὐραο ζνπ θαηαπξάυλνλ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

 

Νεφηεηα, ηῶ Χξηζηῶ ὁδήγεζνλ, Ἰσάλλε, ζηνξγηθῇ ζνπ ἀγάπῃ, θαὶ 

πεηξαζκλ, ηαχηελ θχιαηηε, Πάηεξ, εἰδὼο θαιο ηῆο ςπρῆο ηὸ 

εὐφιηζζνλ· ζαξθὶ γὰξ δλ ἔηη πνιχλ, πξὸο αὐηνὺο ηὴλ θξνληίδα 

ἐδείθλπεο.  
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Ἀγάπεο, ηῆο δηπιῆο παιάηηνλ,πξὸο Θεὸλ θαὶ ηὸλ πιεζίνλ ὑπάξρσλ, 

νἴθνπο αὐηῆο, θαὶ ἡκᾶο ἀλαδείμαηο, αὐηναγάπελ Χξηζηὸλ 

ἐμαηηνχκελνο, Κξνζηάλδεο ἀλακνξθσηά, Ἰσάλλε, ζεφςπρε Ἅγηε.  

 

Ἰάηξεπζνλ, ἀζζελείαο, Ἅγηε, ηλ ςπρλ θαὶ ηλ ζσκάησλ ζλ 

δνχισλ, ἔρεηο θαὶ γάξ, ηλ ἰάζεσλ ράξηλ, παξὰ Χξηζηνῦ ἰαηξνῦ 

ἀλζξσπφηεηνο, Ὃο γλνὺο ἀγάπελ ζῆο ςπρῆο, ἰαηξφλ ζε 

θηιάλζξσπνλ ἔδεημε.  

 

Θενηνθίνλ. 

Τὰ πάζε κνπ, ηὴλ ςπρὴλ ζπκπλίγνπζη, θαὶ ζθνηνῦζη ὀπηηθὸλ 

δηαλνίαο· δηὸ Χξηζηφλ, θο ηνῦ θφζκνπ ηεθνῦζα, ηαῦηα ἀθάληζνλ 

δένκαη, Γέζπνηλα, θαὶ ζηήξημφλ κε ἐλ ὁδῶ, κεηαλνίαο εὐραο 

παλαγίαηο Σνπ. 

 

Γηάζσζνλ, ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο, ηξηζφιβηε Ἰσάλλε, ἀπὸ πάζεο ἐπεξείαο 

ἐρζξνῦ πνιεκήηνξνο, θαὶ ἴαζαη,ηλ ςπρλ θαὶ ζσκάησλ λφζνπο.  

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιφγνπ ηὸλ Λφγνλ ἀλεξκελεχησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηλ 

ἡκεξλ ηεθνῦζα δπζψπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Ἀπὸ βξέθνπο πνζήζαο ηὸλ Κχξηνλ, ιεηηνπξγὸο ηνχηνπ γέγνλαο 

ἄξηζηνο, θαὶ Ἀγγέινηο, ἁκηιιεζεὶο ἁγίᾳ ζνπ δσῇ, πνηκὴλ ὤθζεο 

ἀιεζήο, πηζηνὺο Θεῶ θαζνδεγλ, ηνο ζνθνο ζνπ δηδάγκαζηλ· ὅζελ 

ηνὺο ζὲ ηηκληαο, θαχρεκα ηῆο Κξνζηάλδεο, πἱνὺο ἀλάδεημνλ 

θσηφο, Ἰσάλλε, πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Πξνθείκελνλ. Οἱ Ἱεξεο Σνπ, Κχξηε, ἐλδχζνληαη δηθαηνζχλελ θαὶ νἱ 

Ὅζηνί Σνπ ἀγαιιηάζζνληαη. Ση. Θαπκαζηὸο ὁ Θεὸο ἐλ ηνο Ἁγίνηο 

Αὐηνῦ.  

 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζανλ (Κεθ. ε΄ 14-19). 

Δἶπελ ὁ Κχξηνο· ὑκεο ἐζηε ηὸ θο ηνῦ θφζκνπ. Οὐ δχλαηαη πφιηο 

θξπβῆλαη ἐπάλσ ὄξνπο θεηκέλε, νὐδὲ θαίνπζη ιχρλνλ θαὶ ηηζέαζηλ 

αὐηὸλ ὑπὸ ηὸλ κφδηνλ, ἀιι   ἐπὶ ηὴλ ιπρλίαλ θαὶ ιάκπεη πᾶζη ηνο ἐλ 

ηῇ νἰθίᾳ. Οὕησ ιακςάησ ηὸ θο ὑκλ ἔκπξνζζελ ηλ ἀλζξψπσλ, 

ὅπσο ἴδσζηλ ὑκλ ηὰ θαιὰ ἔξγα θαὶ δνμάζσζη ηὸλ Παηέξα ὑκλ ηὸλ 

ἐληνο νὐξαλνο. Μὴ λνκίζεηε ὅηη ἦιζνλ θαηαιῦζαη ηὸλ Νφκνλ ἢ 

ηνὺο Πξνθήηαο· νὐθ ἦιζνλ θαηαιῦζαη, ἀιιὰ πιεξζαη. Ἀκὴλ γὰξ 
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ιέγσ ὑκλ· ἕσο ἂλ παξέιζῃ ὁ νὐξαλὸο θαὶ ἡ γῆ, ἰηα ἓλ ἢ κία θεξαία 

νὐ κὴ παξέιζῃ ἀπὸ ηνῦ λφκνπ ἕσο ἂλ πάληα γέλεηαη· ὃο ἐὰλ νὖλ 

ιχζῃ κίαλ ηλ ἐληνιλ ηνχησλ ηλ ἐιαρίζησλ θαὶ δηδάμῃ νὕησ ηνὺο 

ἀλζξψπνπο, ἐιάρηζηνο θιεζήζεηαη ἐλ ηῇ βαζηιείᾳ ηλ νὐξαλλ· ὃο 

δ   ἂλ πνηήζῃ θαὶ δηδάμῃ, νὗηνο κέγαο θιεζήζεηαη ἐλ ηῇ βαζηιείᾳ ηλ 

νὐξαλλ.  

 

Δόμα. Ταο ηνῦ Σνῦ Ἁγίνπ… 

Καὶ λῦλ. Ταο ηῆο Θενηφθνπ…  

 Ση. Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο…  

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Ἰσάλλε Ἅγηε, ὡο ηνῦ Χξηζηνῦ ὑπεξέηεο, Τνῦηνλ θαζηθέηεπε, ὑπὲξ 

ηλ ηηκψλησλ ζε θαὶ αἰηνχλησλ ζνπ, ηὴλ ζεξκὴλ δέεζηλ, ὅπσο 

ἰαζκελ, ἐθ πιεγλ ςπρῆο θαὶ ζψκαηνο, θαὶ ἐπνθζείεκελ, νἶθνη ηῆο 

Τξηάδνο ιακπξφηαηνη· δληεο ἀεὶ ἐλ Πλεχκαηη, ὥζπεξ ζὺ ὡο 

Ἄγγεινο ἔδεζαο, θαὶ λῦλ θθιεζίαλ, θσηίδεηο ηαο ζνθαο ζνπ 

δηδαραο, θαζνδεγλ πξὸο κεηάλνηαλ, ηξπθεηὰο ηλ ιφγσλ ζνπ. 

 

ᾨδὴ δ΄.  ἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

 

Ἡ ζνθὴ πνηκαλζία, ἐλ Κξνζηάλδῃ ἐδείρζε δξνλ νὐξάληνλ, δη’ ἧο, 

Πάηεξ, ηὰ πιήζε, ὡδήγεζαο ζσθξφλσο, πξὸο Κπξίνπ ηὴλ κίκεζηλ, 

ἥλ, Ἰσάλλε ζεπηέ, παξάζρνπ ὑκλεηαο ζνπ.  

 

Μηκνχκελνο ηὸλ πξᾷνλ, Ἰεζνῦλ θηιαλζξψπσο πᾶζη δηέθεηζν, θαὶ 

ἐιεεκνζχλελ, πινπζίσο ἐρνξήγεηο, Ἰσάλλε, ηνο ρξήδνπζηλ· ὅζελ 

θἀκὲ ηὸλ πησρφλ, ἐιέεζνλ εὐραο ζνπ.  

 

Ἀγγειηθο ηξαπέδῃ, ηνῦ Κπξίνπ παξίζηαζν πάληνηε, ηὸ Σκα θαὶ ηὸ 

Αἷκα, Αὐηνῦ πηζηνο παξέρσλ, Ἰσάλλε ρξηζηφςπρε, ὧλ 

θνηλσλνῦληαο ἡκᾶο, ἀμίσζνλ ἐλ θφβῳ.  

 

 

Θενηνθίνλ. 

Τῆο ςπρῆο κνπ ηὸλ θφξηνλ, ὃλ ζπλήγαγνλ, Μῆηεξ, ηαο ἁκαξηίαηο 

κνπ, ἐιάθξπλνλ θαὶ δίδνπ, ῥαλίδαο ηλ δαθξχσλ, ὅπσο εὕξσ 

εὐΐιαηνλ, ηὸλ Γηθαζηὴλ Ἰεζνῦλ, ἐλ ὥξᾳ ηῇ ἐζράηῃ. 
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ᾨδὴ ε΄. Τὸλ βαζηιέα. 

 

Ὡο ρξηζηεπρέηεο, παληὸο ηνῦ θφζκνπ ὑπάξρσλ, Ἰσάλλε, ἱθέηεπε 

Γεζπφηελ, ἵλα ἐιεήζῃ, ηνὺο ζὲ ὑκλνινγνῦληαο.  

 

Νίθελ παξάζρνπ, ἐλ πεηξαζκνο, Ἰσάλλε, ηνο θπθινῦζηλ ἡκᾶο ἐλ 

ἀλαηδείᾳ, θαὶ Χξηζηνῦ ἀγάπελ, ἐκθχηεπζνλ θαξδίαηο.  

 

Λχπεο ηὰ λέθε, θαὶ ςπρηθὰο ἀιινηψζεηο, ἀπνδίσθε πφῤῥσ, Ἰσάλλε, 

ηλ ὑκλνινγνχλησλ, ραξκφζπλφλ ζνπ βίνλ.  

 

Θενηνθίνλ. 

πὲξ ἁπάζεο, ηῆο νἰθνπκέλεο, Παξζέλε, ηὰο ἁγίαο Σνπ ρεξαο πξὸο 

Γεζπφηελ, ἔθηεηλνλ θαὶ αἴηεη, ἀζάιεπηνλ εἰξήλελ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

 

Σεκενλ ἐραξίζζεο, ηῇ ξζνδνμίᾳ, ἐλ ρξφλνηο, Πάηεξ, ἐλ νἷο 

καθξπλφκεζα, ηῆο ηνῦ Κπξίνπ ἀγάπεο ,ᾗ ἡκᾶο ζηήξημνλ.  

 

Ἰψκελνο κὴ παχζῃ, Πάηεξ Ἰσάλλε, ηὰ ηλ ςπρλ θαὶ ζσκάησλ ηὰ 

ηξαχκαηα· ζνὶ γὰξ Θεὸο ἐδεδψθεη, ράξηλ ἰάζεσλ.  

 

Νῦλ ἤγγηθελ ἡ ὥξα, ηνῦ ζαλάηνπ, Πάηεξ, ἐλ ᾗ Κξηηῇ ἀδεθάζηῳ 

ζηεζφκεζα,Ὃλ ἐμηιένπ εὐραο ζνπ, θηιαδειθφηαηε.  

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀθήξαηε Παξζέλε, ζὺλ ηῶ Ἰσάλλῃ, ηῶ ζενςχρῳ Χξηζηὸλ 

ἱθεηεχζαηε, ὅπσο κὴ θιείζῃ ηὴλ ζχξαλ, ἡκλ ηῆο Χάξηηνο. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηφλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηφθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακψκεηνλ, θαὶ Μεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηλ Χεξνπβείκ, θαὶ ἐλδνμσηέξαλ, ἀζπγθξίησο ηλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζφξσο, Θεὸλ Λφγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηφθνλ, Σὲ κεγαιχλνκελ.  

 

Χαίξνηο ηῆο Ῥσζζίαο ζενο βιαζηφο· ραίξνηο ηῆο Κξνζηάλδεο, 

ζενπχξζεπηνο ιεηηνπξγφο, ηῆο ξζνδνμίαο, θνηλὸλ δηδαζθαιενλ, ὦ 

Πάηεξ Ἰσάλλε, Χξηζηνῦ εἰθφληζκα.  



[159] 

 

 

Τῆο ἱεξσζχλεο ιακπξὰλ ζηνιήλ, Πάηεξ Ἰσάλλε, ἐμσξάτζαο 

ζαπκαζηο, Πλεχκαηνο δπλάκεη, ἀλαδεηρζεὶο Ῥσζζίαο, θσζηὴξ 

αὐγάδσλ πάληαο, ηῶ ζείῳ βίῳ ζνπ.  

 

Τνῦ θαινῦ Πνηκέλνο θαιὸο πνηκήλ, κάθαξ Ἰσάλλε, γεγνλὼο θαὶ 

ἀγγειηθο, Τνχηῳ θαζ’ ἑθάζηελ, παξεζηεθὼο ἐηξχθαο, ηῆο 

ἀθεξάηνπ δφμεο, ἧο πάληεο ηχρνηκελ.  

 

Τνὺο ἀζπαδνκέλνπο ζνπ εὐιαβο, ηὴλ ζεπηὴλ εἰθφλα, πιήξνπ ζείσλ 

εὐινγηλ, θαὶ ηὴλ ηνῦ Κπξίνπ, ὑπάλαπηε ηὴλ θιφγα, ὦ Πάηεξ 

Ἰσάλλε, ζεξκαο πξεζβείαηο ζνπ.  

 

Ἴαζαη ζπληξίκκαηα ηλ ςπρλ, θαὶ ζσκάησλ λφζνπο, Ἰσάλλε 

ζαπκαηνπξγέ, ὥζπεξ ἐλ Κξνζηάλδῃ, ἐλ βίῳ ἐμηᾶζν, ηλ 

ἀζζελνχλησλ πιήζε, εὐραο ἁγίαηο ζνπ.  

 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξφδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηφισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηφθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα.  

Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κχξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαχηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπφηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Δόμα. 

Κχξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο ἡκλ 

ζθφδξα, κεδέ κλεζζῆο ηλ ἀλνκηλ ἡκλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ 

ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιχηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηλ ἐρζξλ ἡκλ. Σὺ γὰξ εἶ 

Θεφο ἡκλ θαὶ ἡκεο ιαφο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξλ Σνπ θαὶ ηὸ 

ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ. 

Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πχιελ ἄλνημνλ ἡκλ, εὐινγεκέλε Θενηφθε, 

ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηλ 

πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηλ Χξηζηηαλλ. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 
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Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Χαίξνηο ζεε ζχηα ηνῦ Χξηζηνῦ, Πάηεξ Ἰσάλλε Κξνζηάλδεο, θαὶ 

Τνχηῳ πξέζβεπε, δνῦλαη ηνο ηηκζί ζε, πηαηζκάησλ ἄθεζηλ, ηὴλ 

ὑγείαλ ηνο ζψκαζη, εἰξήλελ θαξδίαηο, θαὶ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο, ηλ 

ραξηζκάησλ πιεζχλ· ὅπσο θιεξνλφκνη ὀθζκελ, ζείαο Βαζηιείαο 

Κπξίνπ, ζὺλ ρνξνο Ἁγίσλ ἅπαζη.  

 

Γέζπνηλα, πξφζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηλ δνχισλ Σνπ, θαὶ ιχηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο.  

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θχιαμφλ 

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

⁜ 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

  


