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Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ὢ μυστηρίου 

φρικτοῦ! ὁ τῇ φύσει ἀθάνατος, πῶς ἐν ξύλῳ 

κρέμαται; πῶς θανάτου νῦν γεύεται; πῶς 

κατακρίνεται ὁ ἀνεύθυνος; Κρῦψον τὸ φῶς σου, 

καὶ φρῖξον ἥλιε, βλέπων τὸ τόλμημα, ἡ 

Παρθένος ἔλεγεν ἐν στεναγμοῖς βλέπουσα 

σταυρούμενον, Χριστὸν ὃν ἔτεκε. 
Προσόμοια 

Θῆρας τὸ πρὶν τροπωσάμενος, τῶν ἀκαθέκτων 

παθῶν, Ἀθλοφόρε ἀοίδιμε, τῶν λεόντων 

χάσματα, καὶ θηρῶν τὰ ὁρμήματα, ἐντεύξει 

θείᾳ, σὺ ἐχαλίνωσας, τῆς τούτων βλάβης μείνας 

ἀμέτοχος· πῦρ οὐ κατέπτηξας, οὐ θυμὸν 

δικάζοντος· τῆς γὰρ Χριστοῦ, Μάκαρ 

ἀγαπήσεως, οὐδὲν προέκρινας. 
 

Νέῳ ἐν σώματι ἔνδοξε, τὸν παλαιὸν πτερνιστήν, 

ἐτροπώσω τὰ στίγματα, τοῦ Χριστοῦ μακάριε, 

τῇ σαρκί σου δεξάμενος· καὶ νῦν Μαρτύρων, 

συναγελάζῃ χοροῖς, στεφανηφόρος Μάμα 

πανεύφημε, φέγγει λαμπόμενος, τρισηλίῳ 

πάντοτε, τῶν ἐφετῶν, βλέπων τὸ ἀκρότατον, 

καθαρωτάτῳ νοΐ. 
 

Τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ ἡμῶν, καὶ διὰ πάθους 

Σταυροῦ, καθελόντος τὸν τύραννον, ζωηφόροις 

ἴχνεσιν, ἀθλοφόρε ἑπόμενος, Μαρτύρων χαίρων, 

ὑπῆλθες στάδιον, καὶ ταῖς αἰκίαις 

κατατεινόμενος, τὸν καυχησάμενον, ἐξαλείφειν 

θάλασσαν, μετὰ σαρκός, Μάρτυς κατηδάφισας, 

καὶ ἐτραυμάτισας. 
 

Πάτερ, Ἰωάννη πάνσοφε, σὺ τῷ ποδήρει 

σεπτῶς, Ἀαρὼν ὥσπερ δεύτερος, 

καθωραϊζόμενος, τῶν Ἁγίων τὰ Ἅγια, νῦν 

κατοπτεύεις ἔνδον γενόμενος, καὶ τοῦ δευτέρου 

καταπετάσματος. Ὢ τῆς ἀρρήτου σου, ὑπὲρ 

νοῦν ἐλλάμψεως, ἱεραρχῶν, θεῖον ἐγκαλώπισμα, 

ἧς περ μετέσχηκας! 
 

Πάτερ Ἰωάννη πάνσοφε, θεοειδὴς γεγονώς, τῇ 

τῶν τρόπων ἁπλότητι, Θεῷ νῦν παρίστασαι, τῇ 

ἑνώσει τῇ κρείττονι, καὶ ἀνενδότῳ νεύσει 

θεούμενος, καὶ τοῦ ἐκεῖθεν φωτὸς πληρούμενος, 

νοῦ καθαρότητι, καὶ ψυχῆς φαιδρότητι, 

ἱεραρχῶν, θεῖον ἐγκαλλώπισμα, καὶ ἱερώτατον. 
 

Πάτερ Ἰωάννη πάνσεπτε, τῆς κοσμικῆς 

ἀποστάς, ταραχώδους συγχύσεως, τοῦ Χριστοῦ 

προσέδραμες, τῇ γαλήνῃ πανόσιε, καὶ θεωρίας 

θείας καὶ πράξεως, τὰς πανολβίους σαφῶς 

λαμπρότητας, ὄντως ἐπλούτησας, καὶ πιστοῖς 

μετέδωκας, θεοπρεπεῖ, βίῳ λαμπρυνόμενος, 

μακαριώτατε. 

Ω 
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Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ὁ παρεστὼς τῷ 

Θεῷ, ἐν ὑψίστοις Ἀρχάγγελος, λειτουργῷ 

θεόφρονι, Ζαχαρία τὴν σύλληψιν, τὴν τοῦ 

Προδρόμου εὐαγγελίζεται, παρ’ ἡλικίαν ἐκ τῆς 

στειρώσεως, Ὢ τῆς ἀφράστου σου, προμηθείας 

Δέσποτα! δι’ ἧς Χριστέ, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν, 

ὡς μόνος εὔσπλαγχνος. 
 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! τῆς Παλαιᾶς τὴν 

σιγήν, καὶ τῆς Νέας τὴν ἔκφανσιν, Ζαχαρίου 

κώφευσις, προφητεύει σαφέστατα· τὴν γὰρ τοῦ 

νόμου σιγήσας πλήρωσιν, τὸ φῶς ὑπέδειξε τὸ 

τῆς χάριτος, Ὢ τῆς προνοίας σου, τῆς σοφῆς 

Φιλάνθρωπε! δι’ ἧς ἡμᾶς, πάντας 

περιφρούρησον ὡς παντοδύναμος. 
 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἐν ἱερεῦσι πιστός, 

καὶ ἐν Μάρτυσιν ἄριστος, καὶ Προφήτης 

ἔνδοξος, προμηνύων τὰ μέλλοντα, ὁ Ζαχαρίας 

Δέσποτα δείκνυται, τριπλῷ στεφάνῳ 

κατακοσμούμενος, Ὢ τῶν πλουσίων σου, 

δωρεῶν φιλάνθρωπε! δι’ ὧν Χριστέ, πάντας 

καταξίωσον, τῆς βασιλείας σου. 
 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ὡς ἐξ ἀγόνου 

μητρός, καὶ ἀκάρπου στειρώσεως, ῥάβδος 

ἄνθος φέρουσα, ἀναφύεται σήμερον, ἡ 

Θεομήτωρ καὶ ἀπειρόγαμος, ἐκ τῶν δικαίων 

Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης· ὅθεν καὶ χαίρει νῦν, 

Προφητῶν τὸ σύστημα, Πατριαρχῶν, πᾶσα ἡ 

ὁμήγυρις, ἐν τῇ γεννήσει αὐτῆς. 
 

Σήμερον Δαυῒδ ἀγάλλεται, καί, Ἰεσσαὶ νῦν 

σκιρτᾷ καὶ Λευῒ μεγαλύνεται, καὶ χαίρει τῷ 

πνεύματι, Ἰωακεὶμ ὁ δίκαιος, καὶ ἀτεκνία τῆς 

Ἄννης λύεται, τῇ σῇ γεννήσει Μαρία ἄχραντε, 

θεοχαρίτωτε· καὶ Ἀγγέλων σύστημα, σὺν τοῖς 

βροτοῖς, πάντες μακαρίζομεν, τὴν θείαν μήτραν 

σου. 
 

Χαίροις τῶν βροτῶν τὸ σύστημα· Χαῖρε Κυρίου 

ναέ· χαῖρε ὄρος τὸ ἅγιον· χαῖρε θεία τράπεζα· 

χαῖρε λύχνε ὁλόφωτε, χαῖρε τὸ κλέος τῶν 

ὀρθοδόξων σεμνή· χαῖρε Μαρία, Μήτηρ Χριστοῦ 

τοῦ Θεοῦ· χαῖρε πανάμωμε· χαῖρε θρόνε πύρινε· 

χαῖρε σκηνή· χαῖρε βάτε ἄφλεκτε· χαῖρε ἡ 

πάντων ἐλπίς. 
 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! τὸ ζωηφόρον 

φυτόν, ὁ Σταυρὸς ὁ πανάγιος, εἰς ὕψος 

αἰρόμενος, ἐμφανίζεται σήμερον· δοξολογοῦσι 

πάντα τὰ πέρατα· ἐκδειματοῦνται δαίμονες 

ἅπαντες, ὢ οἷον δώρημα, τοῖς βροτοῖς 

κεχάρισται! δι’ οὗ Χριστέ, σῶσον τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος. 
 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! τὸ ζωηφόρον 

φυτόν, ὁ Σταυρὸς ὁ πανάγιος, εἰς ὕψος 

αἰρόμενος, ἐμφανίζεται σήμερον· δοξολογοῦσι 

πάντα τὰ πέρατα· ἐκδειματοῦνται δαίμονες 

ἅπαντες, ὢ οἷον δώρημα, τοῖς βροτοῖς 

κεχάρισται! δι’ οὗ Χριστέ, σῶσον τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ὡς βότρυν πλήρη 

ζωῆς, ὁ βαστάσας τὸν ὕψιστον, ἀπὸ γῆς 

ὑψούμενος, Σταυρὸς ὁρᾶται σήμερον· δι’ οὗ 

πρὸς Θεὸν πάντες εἱλκύσθημεν, καὶ κατεπόθη 

εἰς τέλος θάνατος, Ὦ ξύλον ἄχραντον! ὑφ’ οὗ 

ἀπολαύομεν τῆς ἐν Ἐδέμ, ἀθανάτου βρώσεως, 
Χριστὸν δοξάζοντες. 
 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! εὖρος καὶ μῆκος 

Σταυροῦ, οὐρανοῦ ἰσοστάσιον, ὅτι θείᾳ χάριτι, 

ἁγιάζει τὰ σύμπαντα, ἐν τούτῳ ἔθνη βάρβαρα 

ἥττηνται· ἐν τούτῳ σκῆπτρα ἀνάκτων 

ἥδρασται. Ὢ θείας κλίμακος! δι’ ἧς 

ἀνατρέχομεν εἰς οὐρανούς, ὑψοῦντες ἐν ᾄσμασι, 

Χριστὸν τὸν Κύριον. 
 

Μάκαρ, Ἰωάννη πάνσοφε, περιουσία θερμή, τῆς 

Χριστοῦ ἀγαπήσεως, πλέον πάντων πέφηνας, 

Μαθητῶν ἀγαπώμενος, τῷ παντεπόπτῃ Λόγῳ 

καὶ κρίνοντι, δικαίοις πᾶσαν τὴν οἰκουμένην 

ζυγοῖς, τῆς καθαρότητος, καὶ ἁγνείας κάλλεσι 

καταυγασθείς, σῶμα καὶ διάνοιαν 

θεομακάριστε. 
 

Θεολογίας τὰ νάματα, ἐπὶ τοῦ στήθους πεσών, 

τῆς σοφίας ἐξήντλησας, καὶ τὸν κόσμον 

ἤρδευσας, Ἰωάννη πανάριστε, τῇ τῆς Τριάδος 

γνώσει τὴν θάλασσαν, καταξηράνας τῆς 

ἀθεότητος, στῦλος γενόμενος, καὶ νεφέλη 

ἔμψυχος καθοδηγῶν, πρὸς τὴν ἐπουράνιον, 

κληροδοσίαν ἡμᾶς. 
 

Τὸ παρθενίας ἀπάνθισμα, τὸ τῶν σεπτῶν 

ἀρετῶν, δεκτικὸν ἐνδιαίτημα, τῆς σοφίας 

ὄργανον, τὸ τοῦ Πνεύματος τέμενος, τὸ 

φωτοφόρον στόμα τῆς χάριτος, τῆς Ἐκκλησίας 

τὸ φαεινότατον, ὄμμα τὸν πάνσεπτον, Ἰωάννην 

ᾄσμασι πνευματικοῖς, νῦν ἀνευφημήσωμεν, ὡς 

ὑπηρέτην Χριστοῦ. 
 

Εὐαγγελιστὰ θεσπέσιε, τῶν ἀγαθῶν τὴν πηγήν, 

βασιλείαν ἀσάλευτον, καὶ ζωὴν αἰώνιον, καὶ 

χαρὰν ἀνεκλάλητον, καὶ θεωρίας θείας 

ἀπόλαυσιν, καὶ πλουτοδότως Χριστοῦ 

χαρίσματα, νοῦν ὑπερβαίνοντα, καὶ βροτῶν 

διάνοιαν, γόνε βροντῆς, εὐαγγελιζόμενος, τῷ 

κόσμῳ ἔλαμψας. 
 

 


