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Ἀκολουθία Νεομάρτυρος ΙΩΑΝΝΟΥ τοῦ ἐν Σέρραις  
 

Ψαλλομένη τῇ 12η Μαΐου  
 

Ποίημα Μανουήλ Μεγάλου Ῥήτορος 
Συμπληρωθεῖσα ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ 

 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 

Μετά τόν Προοιμιακόν τό Μακάριος ἀνήρ· εἰς δέ τό 
Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους στ’ καί ψάλλομεν 
Προσόμοια. Ἦχος δ’. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι. 

 
Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν, ἀθλητά χαριτώνυμε, τῶν 

πιστῶν ὁ σύλλογος ἀνυμνοῦμέν σε, καί γάρ Χριστόν 
ἀνεκήρυξας, τυράννων ἐνώπιον, Θεόν ὄντα ἀληθῆ, τῷ Πατρί 
ὁμοούσιον, Ὅν ἱκέτευε, ἐκ φθορᾶς καί κινδύνων λυτρωθῆναι, 
τούς ἐν πίστει ἐκτελοῦντας, τήν ἀεισέβαστον μνήμην σου. 

 
Ὁλικῶς ἐπεπόθησας, ἀρετῶν τό ἀκρότατον, ὅθεν 

ἀοράτως σοι ἐπεφοίτησεν, χάρις τόν νοῦν σου 
λαμπρύνουσα, καί πρός Αὐτόν ἕλκουσα, Ὅν ἠγάπησας 
Χριστόν, Ἰωάννη πανεύφημε, Ὅν ἱκέτευε, 
ἐκ φθορᾶς καί κινδύνων λυτρωθῆναι, τούς ἐν πίστει 
ἐκτελοῦντας, τήν ἀεισέβαστον μνήμην σου. 

 
Τῇ πολλῇ καρτερίᾳ σου, διά πλείστων κολάσεων, 

προσβαλών ὁ ὄφις σοι ὁ παμπόνηρος, ὥσπερ καπνός 
διαλέλυται, Ἰωάννη πάντιμε, καί δεδόξασται Χριστός, ὁ τῇ 
φύσει ἀΐδιος, Ὅς χορείας σε, τῶν ἁγίων Μαρτύρων νῦν 
εἰκότως, κατηξίωσε τῆς θείας, καί ἀπεράντου λαμπρότητος. 

 
Ἰωάννη πανεύφημε, τῶν Σεῤῥῶν τό ἐκβλάστημα, 

Ἐκκλησίας πάσης τό σεμνολόγημα, τῶν ἀθλητῶν 
ἐγκαλλώπισμα, πιστῶν ἡ ἀντίληψις, ἀνεδείχθης ἀληθῶς, τῇ 
γενναίᾳ ἐνστάσει σου, ἀξιάγαστε, 
διό πρέσβευε, τῷ Χριστῷ ὑπέρ πάντων τῶν ὑμνούντων, 
μαρτυρίων σου τό πλῆθος, καί τήν πανένδοξον μνήμην σου. 

 
Ὡς κηρός ἐκτηκόμενος, Ἰωάννη πανάριστε, τῶν πιστῶν 

κατηύγασας τά συστήματα, σύ γάρ αἰκίας τοῦ σώματος, 
εἱρκτήν τήν ἀνήλιον, χλευασμούς Ἀγαρηνῶν, καί τά 
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τραύματα, καθυπέμεινας, καί τό στέφος ἐκτήσω μαρτυρίου, 
τῶν Ἁγίων συμπολῖτα, καί τῶν Σεῤῥρῶν τό ἐγκαύχημα. 

 
Τοῦ Χριστοῦ τήν ἀγάπησιν, ὑπέρ πάντα τά ῥέοντα, καί 

τοῦ κόσμου Μάρτυς Χριστοῦ ἐπίκηρα, τῶν κοσμικῶν τά 
δοξάρια, ἀνδρείῳ φρονήματι, Ἰωάννη ἀθλητά, προτιμήσας 
κατήσχυνας, τόν παγκάκιστον, καί ἐδόξασας μάκαρ τοῦ 
Δεσπότου, τήν ἁγίαν Ἐκκλησίαν, καί ἁγιώτατον ὄνομα. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. δ’. 
Θυσία αἰνέσεως, τό ὑπέρ ἀληθείας ὁλοκαυτωθέν, 

γεγονός σῶμά σου τό ἀθλητικώτατον, τόν τῶν ὅλων Θεόν 
ἐδόξασε, κατά τόν ψαλμῳδόν, Ἰωάννη πανεύφημε, διό καί 
αὐτός σε εἰκότως ἀντεδόξασε, σύν τῇ χορείᾳ τῶν ἁγίων 
Μαρτύρων, τῆς Αὐτοῦ διηνεκῶς ἀπολαύειν λαμπρότητος, καί 
πρεσβεύειν ἀπαύστως, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 
Καί νῦν τό τῆς ἑορτῆς. 
Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν, Προκείμενον τῆς ἡμέρας, καί τά 

Ἀναγνώσματα. 
 
Προφητείας Ἡσαΐου τό Ἀνάγνωσμα. 
Ἐπίβλεψον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ Κύριε, καί ἴδε ἐκ τοῦ οἴκου 

τοῦ Ἁγίου σου καί δόξης σου. Ποῦ ἐστι τό πλῆθος τοῦ ἐλέους 
σου καί τῶν οἰκτιρμῶν σου, ὅτι ἠνέσχου ἡμῶν Κύριε; Σύ γάρ 
εἶ Πατήρ ἡμῶν, ὅτι Ἀβραάμ οὐκ ἔγνω ἡμᾶς, καί Ἰσραήλ οὐκ 
ἐπέγνω ἡμᾶς· ἀλλά σύ Κύριε, Πατήρ ἡμῶν, ῥῦσαι ἡμᾶς· ἀπ’ 
ἀρχῆς τό ὄνομά σου ἐφ’ ἡμᾶς ἐστι. Τί ἐπλάνησας ἡμᾶς, 
Κύριε ἀπό τῆς ὁδοῦ σου; ἐσκλήρυνας τάς καρδίας ἡμῶν, τοῦ 
μή φοβεῖσθαί σε; Ἐπίστρεψον διά τούς δούλους σου, διά τάς 
φυλάς τῆς κληρονο μίας σου, ἵνα μικρόν κληρονομήσωμεν 
τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου σου. Οἱ ὑπεναντίοι ἡμῶν κατεπάτησαν 
τό ἁγίασμά σου· ἐγε νόμεθα ὡς τό ἀπαρχῆς, ὅτε οὐκ ἦρξας 
ἡμῶν, οὐδέ ἐπεκλήθη το ὄνομά σου ἐφ’ ἡμᾶς. Ἐάν ἀνοίξῃς 
τόν οὐρανόν, τρόμος λήψεται ἀπό σοῦ ὄρη, καί τακήσονται, 
ὡσεί κηρός τήκεται ἀπό πυρός· καί κατακαύσει πῦρ τούς 
ὑπεναντίους σου, καί φανερόν ἔσται τό ὄνομά σου τοῖς 
ὑπεναντίοις σου· ἀπό προσώπου σου ἔθνη ταραχθήσονται. 
Ὅταν ποιῇς τά ἔνδοξα, τρόμος λήψεται ἀπό σοῦ ὄρη. Ἀπό 
τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσαμεν, οὐδέ οἱ ὀφθαλμοί ἡμῶν εἶδον 
Θεόν πλήν σου· καί τά ἔργα σου ἀληθινά, καί ποιήσεις τοῖς 
ὑπομένουσί σε ἔλεος. Συναντήσεται γάρ ἔλεος τοῖς ποιοῦσι 
τό δίκαιον, καί τῶν ὁδῶν σου μνησθήσονται. Καί νῦν, Κύριε, 
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Πατήρ ἡμῶν σύ εἶ, ἡμεῖς δέ πηλός καί σύ ὁ Πλάστης ἡμῶν· 
ἔργα χειρῶν σου πάντες ἡμεῖς. Μή ὀργίζου ἡμῖν Κύριε ἕως 
σφόδρα, καί μή ἐν καιρῷ μνησθῇς ἁμαρτιῶν ἡμῶν. Καί νῦν 
ἐπίβλεψον Κύριε, ὅτι λαός σου πάντες ἡμεῖς. 

Προφητείας Ἱερεμίου τό Ἀνάγνωσμα. 
Τάδε λέγει Κύριος· Ἐμνήσθην ἐλέους νεότητός σου, καί 

ἀγάπης τελειώσεώς σου, τοῦ ἐξακολουθῆσαί σε τῷ ἁγίῳ 
Ἰσραήλ, λέγει Κύριος ὁ ἅγιος τοῦ Ἰσραήλ. Τῷ Κυρίῳ ἀρχή 
γεννημάτων αὐτοῦ. Πάντες οἱ ἐσθίοντες αὐτόν 
πλημμελήσουσι· κακά ἥξει ἐπ’ αὐτούς, λέγει Κύριος· 
Ἀκούσατε λόγον Κυρίου, οἶκος Ἰακώβ, καί πᾶσα πατριά 
οἴκου Ἰσραήλ. Τάδε λέγει Κύριος· Τί εὕροσαν οἱ πατέρες 
ὑμῶν ἐν ἐμοί πλημμέλημα, ὅτι ἀπέστησαν μακράν ἀπ’ ἐμοῦ, 
καί ἐπορεύθησαν ὀπίσω τῶν ματαίων, καί ἐματαιώθησαν; καί 
οὐκ εἶπον· Ποῦ ἐστι Κύριος, ὁ ἀναγαγών ἡμᾶς ἐκ γῆς 
Αἰγύπτου, ὁ καθοδηγήσας ἡμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐν γῇ ἀπείρῳ 
καί ἀβάτῳ, ἐν γῇ ἀνύδρῳ, καί ἀκάρπῳ καί σκιᾷ θανάτου; ἐν 
γῇ, ἐν ᾗ οὐ διώδευσεν ἐν αὐτῇ ἀνήρ, οὐδέ κατώκησεν υἱός 
ἀνθρώπου ἐκεῖ; Καί εἰσήγαγον ὑμᾶς εἰς τόν Κάρμηλον, τοῦ 
φαγεῖν τούς καρπούς αὐτοῦ, καί τά ἀγαθά αὐτοῦ· καί 
εἰσήλθετε, και ἐμιάνατε τήν γῆν μου, καί τήν κληρονομίαν μου 
ἕλεσθε εἰς βδέλυγμα. Οἱ ἱερεῖς οὐκ εἶπαν· Ποῦ ἐστι Κύριος; 
καί οἱ ἀντεχόμενοι τοῦ νόμου οὐκ ἠπίσταντό με· καί οἱ 
ποιμένες ἠσέβουν εἰς ἐμέ· κα οἱ προφῆται προεφήτευον τῇ 
Βάαλ, καί ὀπίσω ἀνωφελοῦς ἐπορεύθησαν. Διά τοῦτο ἔτι 
κριθήσομαι πρός ὑμᾶς, λέγει Κύριος, καί πρός τούς υἱούς 
τῶν υἱῶν ὑμῶν κριθήσομαι. Διέλθετε εἰς νήσους Χεττιείμ καί 
ἴδετε· καί εἰς Κηδάρ ἀποστείλατε καί νοήσατε σφόδρα, καί 
ἴδετε, εἰ γέγονε τοιαῦτα· εἰ ἀλλάξονται ἔθνη θεούς αὐτῶν, καί 
αὐτοί οὐκ εἰσί θεοί. Ὁ δέ λαός μου ἠλλάξατο τήν δόξαν 
αὐτοῦ, ἐξ ἧς οὐκ ὠφεληθήσονται. Ἐξέστη ὁ οὐρανός ἐπί 
τούτῳ, καί ἔφριξεν ἐπί πλεῖον σφόδρα, λέγει Κύριος. 

Σοφίας Σολομῶντος τό Ἀνάγνωσμα. 
Δικαίων ψυχαί ἐν χειρί Θεοῦ, καί οὐ μή ἅψηται αὐτῶν 

βάσανος· Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καί 
ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, καί ἡ ἀφ’ ἡμῶν πορεία 
σύντριμμα· οἱ δέ εἰσίν ἐν εἰρήνῃ. Καί γάρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων 
ἐάν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπίς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης. Καί 
ὀλίγα παιδευθέντες, μεγάλα εὐεργετηθήσονται· ὅτι ὁ Θεός 
ἐπείρασεν αὐτούς, και εὗρεν αὐτούς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς 
χρυσόν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτούς, καί ὡς 
ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς. Καί ἐν καιρῷ 
ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσι, καί ὡς σπινθῆρες ἐν 
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καλάμῃ διαδραμοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη, καί κρατήσουσι 
λαῶν, καί βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τούς αἰῶνας. Οἱ 
πεποιθότες ἐπ’ αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν, καί οἱ πιστοί ἐν 
ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ. Ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς 
ὁσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπή ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.  

 
Εἰς τήν Λιτήν. Ἦχος α’. 
Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ, ἡ πολυθαύμαστος τῶν Σεῤῥῶν 

Μητρόπολις, ἡ σύν τοῖς ἄλλοις ἁγίοις ἔχουσα, ὡς τιμαλφές 
πολυτίμητον, τόν ἅγιον Ἰωάννην τόν Νεομάρτυρα. Οὗτος γάρ 
τήν παντευχίαν τοῦ Πνεύματος περιζωσθείς, ἀνδροπρεπῶς 
κατεπάλαισε, τούς υἱούς τῆς Ἄγαρ, καί ἀνεδείχθη νομίμως 
νικητής, συγκαταριθμηθείς τῇ χορείᾳ τῶν ἀθλοφόρων, μεθ’ 
ὧν διηνεκῶς ἱκετεύει, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 
Εἰς τόν Στίχον Στιχηρά Ἰδιόμελα. Ἦχος β’. Ὅτε ἐκ τοῦ 

ξύλου. 
Ὅτε τῶν τυράννων ὁ ἐσμός, σέ περικυκλώσαντες 

ἄφνω, δεινῶς ᾐκίζοντο καί κατετραυμάτιζον ἐπί γῆς ἕλκοντες, 
ὥσπερ θῆρες ἀνήμεροι, Μάρτυς Ἰωάννη, σύ δέ στεῤῥῶς 
ἔφερες διά Χριστόν τόν Θεόν, τότε ἡ πληθύς τῶν Ἀγγέλων 
τῷ Θεῷ ἀνέπεμπον δόξαν τῷ σέ ἀοράτως ἐνισχύσαντι. 

 
Στ. Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 
Ὅτε σοι ἐφάνη ὁ κλεινός Θεόδωρος ὕπαρ οὐκ ὄναρ, ὁ 

μέγας Μάρτυς Χριστοῦ, ἔφιππος ἀστράπτων τε ὡς τάς ἡλίου 
αὐγάς καί χειρί ἐπεδείκνυεν γενναίως ἑστάναι ἐπί τῇ τῆς 
πίστεως πέτρᾳ, πανόλβιε, τότε ἐπληρώθη ἀνδρείας ἡ στεῤῥά 
καρδία σου, ὅθεν τούς ἐχθρούς σου τέλεον κατήσχυνας. 

 
Στ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ 

Κύριος. 
Ὅτε σε ἐν μέσῳ τοῦ πυρός πασσάλοις οἱ δήμιοι, 

μάκαρ, δεινῶς προσέδησαν καί τό πῦρ ἐνέμετο τούς 
σεπτούς πόδας σου, σύ δέ οὕτω διέκεισο, ὡς πάσχοντος 
ἄλλου, θείας ἐνεχθείσης σοι χάριτος ἄνωθεν, τότε τῶν 
πιστῶν αἱ χορεῖαι, σύν χαρᾷ καί δάκρυσιν ὕμνον Χριστῷ 
ἐπινίκιον ἀνέπεμπον. 
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Δόξα. Ἦχος πλ. β’. 
Ἐξέλαμψε σήμερον, ἡ σεβάσμιος μνήμη σου, Ἰωάννη 

πολύαθλε, τάς τῶν πιστῶν κατευφραίνουσα καρδίας· διό καί 
κοινήν χορείαν συστησάμενοι ἐν εὐφροσύνῃ ἀναβοῶμέν σοι, 
χαίροις ὁ τόν ὑπερήφανον ὄφιν τῷ ἀθλητικῷ σου καταφλέξας 
πυρί, χαίροις ὁ τούς ἀνθισταμένους σοι ἐχθρούς καί 
συνηγόρους τοῦ ψεύδους τοῖς καρτερικοῖς καί γενναίοις σου 
ἀγῶσι καταισχύνας, χαίροις τῶν Φεῤῥῶν καύχημά τε και 
ἐγκαλλώπισμα. Μή διαλείπῃς δυσωπῶν τόν ἐλεήμονα Θεόν 
ὑπέρ τῆς σῆς τε πατρίδος καί πάντων τῶν πιστῶς 
ἐκτελούντων τήν μνήμην σου. 

 
Καί νῦν. Θεοτοκίον τό τῆς ἑορτῆς. 
 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 
 
Τῶν Μαρτύρων τό κλέος, καί Σεῤῥῶν τό ἐκβλάστημα, 

καί τῶν παλαιῶν ἀθλοφόρων, μιμητήν καί ὁμόπιστον, τόν 
νέον Ἰωάννην εὐλαβῶς, τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις καί ᾠδαῖς, τῶν 
χαρίτων γάρ παρέχει τάς δωρεάς, τοῖς πόθῳ ἀνακράζουσι. 
Δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, 
δόξα τῷ ἐν ἐσχάτοις τοῖς καιροῖς, λαμπρῶς σέ ἀναδείξαντι. 

 
Δόξα. Καί νῦν. Ὁμόηχον Θεοτοκίον. 
 
 
 
 
 

Ἀπόλυσις. 
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μετά την α’Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος α’. Τόν τάφον 
Σου, Σωτήρ.  

Θεῖε Ἀθλητά, τοῦ Χριστοῦ Ἰωάννη, ἐχώρησας ποτέ, ἐν 
τοῖς σκάμμασι Μάρτυς, καί ἤθλησας πανάριστε, ἐδαφίσας 
τόν δράκοντα, τόν νυκτίμορφον, καί ἀπογόνους τῆς Ἄγαρ, 
διό ἅπαντες, τήν σήν ἐπέτειον ὕμνοις, τιμῶμεν πανεύφημε. 

 
Δόξα. Καί νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
 
Μετά τήν β’ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος πλ. α’. Τόν 

συνάναρχον Λόγον. 
Τῶν ἀρχαίων Μαρτύρων τά κατορθώματα, Ἰωάννη 

παμμάκαρ, σφοδρῶς ἐζήλωσας, διά τοῦτο καί εἱρκτήν, 
χαίρων ὑπέμεινας, τάς αἰκίας τάς πικράς, καί κακώσεις τῆς 
σαρκός, καί θάνατον καί μαστίξεις, καί νῦν πρεσβεύεις 
ἀπαύστως, ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν. 

 
Δόξα. Καί νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
 Μετά τόν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος δ’. Ταχύ 

προκατάλαβε. 
Παρεῖδες τά ῥέοντα, καί γεηρά ἀθλητά, καί ᾔρθης πρός 

μένοντα, τῶν οὐρανῶν ἀγαθά, τῷ θείῳ ἀγῶνί σου. Ὅθεν 
ἐθαυμαστώθης, Ἰωάννη παμμάκαρ, καί εἴληφας τούς 
στεφάνους, ἐκ χειρῶν τοῦ Σωτῆρος, Ὅν πάντοτε δυσώπει, 
ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 
Δόξα. Καί νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
 
Οἱ Ἀναβαθμοί, τό α’ Ἀντίφωνον τοῦ δ’ ἦχου. 
 
Προκείμενον. Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 
Στ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ 

Κύριος. 
Εὐαγγέλιον (τοῦ Ὄρθου τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. 

Γεωργίου· ζήτει αὐτό τῇ 23η Ἀπριλίου). 
Ὁ Ν’ Ψαλμός. 
Δόξα. Ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου… 
Καί νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου… 
Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β’. Στ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός… 
Ἔχων ἐν τῷ νοΐ, τοῦ Σωτῆρος τό λόγιον, ὅστις ἄν 

ὁμολογήσῃ με, ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω 
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κἀγώ αὐτόν, ἐν τῷ οὐρανῷ, βεβαιοπίστως ἔδωκας ἐν 
Σέῤῥαις, ἐνώπιον τῶν ἀθέων, τήν καλήν ὁμολογίαν, καί 
ὑπήνεγκας καρτεροψύχως, τά πολλά τραύματα, 
διακηρύσσων σταθηρῶς, τήν ἀλήθειαν τοῦ Χριστοῦ, ὅν ταῖς 
πρεσβείας, Νεομάρτυς Ἰωάννη ἱκέτευε, δωρηθῆναι ἡμῖν, 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καί τό μέγα ἔλεος. 

 
Ὁ Κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: Ἆθλα λιγαίνω λαμπρά τοῦ 

Ἰωάννου Μανουήλ ὁ μέγας ῥήτωρ. 
 
Ὠδή α’. Ἦχος δ’. Ἀνοίξω τό στόμα μου.   
Θεία κατεπέμφθη σοι θεόθεν χάρις, πανένδοξε, τήν 

ψυχήν ῥωννύουσα τήν σήν πρός πάλην ἐχθρῶν, τῶν τῆς 
πίστεως, ὅθεν κατετροπώσω, αὐτῶν τά φρυάγματα νίκην 
ἀράμενος. 

 
Λουτῆρι λουσάμενος τοῦ μαρτυρίου ἀνέδραμες, πρός 

φῶς τό ἀκρότατον, ἔνθα Μαρτύρων χοροί, οἷς γηθόμενος 
συμπαρίστασαι, Μάρτυς, αὐτῷ τοῖς ὑμνοῦσί σε χάριν 
αἰτούμενος. 

 
Ἀνῆλθες γηθόμενος, ὥσπερ θυμίαμα εὔοσμον, καί 

Ἀγγέλων τάγμασι συμπαριστάμενος, τῷ Παντάνακτι Χριστῷ 
ἀεί συμμέλπεις, ὕμνον Αὐτῷ πάντοτε τόν ἐπινίκιον. 

 
Λαμπρῶς ἀμπεχόμενος πορφύραν Μάρτυς ἐξ αἵματος, 

Ἰωάννη ἔνδοξε, Χριστοῦ τόν ἄφθαρτον νῦν εἰσελήλυθας 
νυμφῶνα συμμετέχων δόξης ἀπεράντου τε καί τῆς ἀλήκτου 
χαρᾶς. 

 
Θεοτοκίον. 
Ἰόν ὅν ἐξήμεσε, καθ’ ἡμῶν ὄφις ὁ δόλιος, ὁ Πατρί 

συνάναρχος Λόγος οἰκήσας ἐν Σοί, ἀνεκάθηρε, καί τῆς Αὐτοῦ 
γλυκείας ἡμᾶς κατηξίωσε, Κόρη, μεθέξεως. 

 
Ὠδή γ’. Τούς Σούς ὑμνολόγους.   
Ἀύλῳ πυρί τοῦ Παρακλήτου, ψυχήν ἐπυρώθης, 

ἀθλητά, διό ὡς λέων ἔδραμες, ἀνδρείως πρός τό στάδιον, 
ἐχθρούς τε τροπωσάμενος, τῆς νίκης στέφος ἀπείληφας. 

 
Ἴλεων εὐχαῖς σου, Ἰωάννη, Χριστόν ἐναπέργασαι ἡμῖν 

τοῖς πόθῳ εὐφημοῦσί σου τό ἱερόν μαρτύριον, δι’ οὗ δόξης 
ἐπέτυχες καί ζωῆς θείας, πανόλβιε. 



[8] 
 

Νεκρόν τῇ γενναίᾳ σου ἐνστάσει ἀπέδειξας, Μάρτυς, 
τόν ἐχθρόν καί τούς αὐτῷ ὁμόφρονας, Ἰωάννη, κατήσχυνας· 
ὅθεν ὁ ἀθλοθέτης σε Χριστός εἰκότως ἐστεφάνωσεν. 

 
Θεοτοκίον. 
Ὤφθη ὁ ἀόρατος ἐν κόσμῳ, ἐκ Σοῦ ὁρατός καί καθ’ 

ἡμᾶς, γενόμενος, Πανύμνητε, δι’ οἶκτον καί ἐλάμπρυνε, 
μορφήν ἡμῶν τήν βρότειον, ἀμαυρωθεῖσαν τό πρότερον. 

 
Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ’. Τήν Σοφίαν καί Λόγον. 
Τῇ πολλῇ καρτερίᾳ τῶν αἰκισμῶν καί Ἀγγέλους 

ἐξέπληξας καί βροτούς ἐν σώματι, ἔνδοξε, ἁπαλῷ τε καί νέῳ· 
τοῖς γάρ φθαρτοῖς ἠλλάξω τά φύσει ἀίδια, ὡς φρονήσει τῇ 
θείᾳ ἐπήβολος ἄριστος. Ὅθεν ἠξιώθης τοῖς χοροῖς τῶν 
Μαρτύρων, ἀεί συναγάλλεσθαι, Ἰωάννη πανεύφημε. 
Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν 
δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τήν ἁγίαν μνήμην σου. 

 
Ὠδή δ’. Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ.  
Ἄνω ἔχων, Ἰωάννη, τῆς ψυχῆς σου τά ὄμματα, πρός 

Χριστόν τόν σώζειν, εἰς ἀεί δυνάμενον νεύματι, ἐχθροῖς τά 
νῶτα διδόναι ἀπηγόρευσας, ἀλλ’ ἐκραύγαζες· δόξα, Χριστέ, 
τῇ δυνάμει Σου. 

 
Μαστιζόμενος τόν νῶτον, καί βιαίως συρόμενος, καί 

ἅπαν τό σῶμα, Μάρτυς, ἀπηνῶς αἰκιζόμενος 
προσεκαρτέρεις γενναίως ὥς τις ἄσαρκος, καί ἀνέμελπες· 
δόξα, Χριστέ, τῇ δυνάμει Σου. 

 
Πατρικῆς χθονός καί γένους, ἐγκαλλώπισμα γέγονας, 

μάκαρ Ἰωάννη, καί Σεῤῥῶν ἡ πόλις ἀγάλλεται, τοῖς ἐπιπόνοις 
ἀγῶσί σου, πολύαθλε, καί Χριστόν μεγαλύνει, τόν σέ 
ἐνισχύσαντα. 

 
Ῥήξας ῥάκος τό τῆς πλάνης, τήν αὐτῆς ἀπεγύμνωσας, 

ψευδομυθουργίαν, καί τούς ταύτῃ νῦν προσανέχοντας, 
αἰσχύνης ἔπλησας, Μάρτυς, καί ἐδόξασας, Χριστόν ἄνακτα, 
ἐν τοῖς ἁγίοις σου μέλεσιν. 

 
Θεοτοκίον. 
Ἀϊδίου πατρός γόνον, συνεργίᾳ τοῦ Πνεύματος, 

ἀποῤῥήτῳ λόγῳ, ἐν γαστρί Σου, Κόρη, βαστάσασα, τῆς 
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ὑπερθέου οὐσίας ὤφθης οἴκημα· ὅθεν ἅπαντες, δόξα 
βοῶμεν τῇ δόξῃ Σου. 

 
Ὠδή ε’. Ἐξέστη τά σύμπαντα. 
  Οὐ πῦρ, οὐδέ μάστιγες, οὐ ξίφος, οὐδέ βάσανος, 

ἄλλη τις δεδύνηται χωρίσαι, τοῦ πρός Χριστόν σε, 
παμμάκαρ, ἔρωτος· ὅθεν ἠξιώθης τῆς Αὐτοῦ, γλυκείας 
μεθέξεως, ἀπολαύειν αἰώνια. 

 
Ὑπῆλθες τό στάδιον, τῆς μαρτυρίας, ἔνδοξε, ψυχῆς 

παραστήματι γενναίῳ, καί κατηδάφισας, τήν ὀφρύν τῶν 
ἐχθρῶν, καί πιστῶν ἁπάντων τήν πληθύν, τοῖς στεῤῥοῖς 
ἀγῶσί σου, ἐπαγάλλεσθαι ἔπεισας. 

 
Ἰσχύν σοι ἐνέθηκεν, ἐπιφανείς Θεόδωρος, ὁ μέγας 

Κυρίου ἀθλοφόρος, ὕπαρ οὐκ ὄναρ, καί ἐν τῇ πίστει 
στεῤῥῶς, ἑστάναι ἐδήλου τῇ χειρί, δυσμενῶν τε φόβητρα, 
ἀνθ’ ἑνός οὐ λογίζεσθαι. 

 
Ὡς δόξαν ἀμάραντον, ἡ τῶν Σεῤῥῶν Μητρόπολις, 

κατέχει τούς θείους σου ἀγῶνας, οὕς ἐνεδείξω, ὑπέρ Χριστοῦ 
τοῦ Θεοῦ, καί φαιδρυνομένη ἐν αὐτοῖς, γεραίρει ἐν ᾄσμασι, 
σοῦ τήν μνήμην ἑκάστοτε. 

 
Θεοτοκίον. 
Ἀύλων ταγμάτων Σε, ἀσύγκριτον ἀξίωμα, ἔχουσαν 

γινώσκομεν, Παρθένε· διό ἰλύος με, τῆς τοῦ κόσμου τόν Σόν 
ἀπάλλαξον δοῦλον, Ἀγαθή, καί τόν νοῦν μου λάμπρυνον, ἵνα 
πόθῳ δοξάζω Σε. 

 
Ὠδή στ’. Τήν θείαν ταύτην καί πάντιμον.   
Νίκης τόν στέφανον εἴληφας, Μαρτύρων Ἰωάννη τό 

καύχημα· ἐν ἁπαλῷ καί γάρ σώματι πλεῖστα ὑπέμεινας 
κολαστηρίων εἴδη, Χριστῷ νευρούμενος. 

 
Ὁ νοῦς σου Θεοῦ τῷ ἔρωτι φλεγόμενος πυρός 

κατεφρόνησε ἐνύλου, πάντιμε· ὅθεν καμίνου ἱστάμενος ἐν 
μέσῳ οὐκ ᾐσθάνου ὡς ἄλλου πάσχοντος. 

 
Ὑλώδους Μάρτυς συγχύσεως καί τύρβης κοσμικῆς καί 

κακώσεως σαῖς πρός Χριστόν εὐχαῖς ἀπάλλαξόν με τόν 
δοῦλόν σου, ὅπως ἐν ἡσυχίᾳ ἀεί γεραίρω σε. 
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Μαρτύρων θείων τά πνεύματα τήν σήν ὑποδεχόμενα 
ἔχαιρον ψυχήν, πανόλβιε, καί σύν Ἀγγέλων στρατεύμασι 
Κυρίῳ ἐπεκρότουν τόν ἐπινίκιον. 

 
Θεοτοκίον. 
Ἀπόῤῥητον τό μυστήριον, Παρθένε, τό ἐν Σοί καί 

ἀνέκφραστον· τήν ὑπέραυλον φύσιν καί γάρ γαστρί ἤνεγκας 
ἐν ὑλικῇ εἰς πάντων βροτῶν ἀνάπλασιν. 

 
Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον. 
Οἱ πιστοί ἐν ᾄσμασι νῦν συνελθόντες, Ἰωάννη ἔνδοξε, 

ἀνευφημοῦμεν τούς σεπτούς καί ἐπιπόνους ἀγῶνάς σου, δι’ 
ὧν συνήφθης Θεῷ τῷ Παντάνακτι. 

 
Ὁ Οἶκος. 
Ὁ ἀῤῥήτῳ σοφίᾳ συνέχων καί κυβερνῶν τήν κτίσιν, 

Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ τοῦ συναϊδίου Σοι καί  ὁμοδυνάμου 
Πνεύματος τήν χάριν ἐπί τούς ἁγίους Σου Μαθητάς καί 
Ἀποστόλους ἐκχέας καί ἐξ ἰδιωτῶν σοφούς τε καί 
πυριπνόους ἀπεργασάμενος κήρυκας, Αὐτός κἀμοί σταγόνα 
παράσχου χάριτος, ἵν’ ἐξισχύσω ὑμνῆσαι τόν θεῖόν Σου καί 
σεπτόν Μάρτυρα Ἰωάννην, τόν δοξάσαντά Σε ἐπί γῆς οἰκείοις 
μέλεσιν, ἐν ὑπομονῇ καί καρτερίᾳ πολυειδῶν αἰκισμῶν τε καί 
βασάνων, δι’ ὧν συνήφθη Σοι, Θεῷ τῷ Παντάνακτι.  

Τῇ ἄνωθεν ροπῇ ἐνισχυθείς, καί ἔχων ἐν τῇ καρδίᾳ, τό 
φίλτρον τῆς Χριστοῦ ἀγαπήσεως, ἀνενδοιάστῳ λογισμῷ, 
ἐχώρησας ἀοίδιμε, ἐν τῇ παλαίστρᾳ τῶν μαρτυρίων, διό καί 
καθυποβληθείς, ποικίλαις βασάνοις, ἤγουν ταῖς μάστιξιν, 
εἱρκτῇ, δαρμοῖς τοῦ σώματος, καύσεσι τῶν μελῶν, πληγαῖς 
ἀφορήτοις, καί πικρῷ θανάτῳ, ἀκλόνητος ἔμεινας, ἐν τῇ 
σωτηριώδῃ ὁμολογίᾳ τοῦ Κυρίου σου, Ἰωάννη πανθαύμαστε, 
Σεῤῥῶν ὁ κόσμος, καί οὕτω συνήφθης, Θεῷ τῷ Παντάνακτι. 

 
Συναξάριον. 
Τῇ 12η τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ ἁγίου 

Νεομάρτυρος Ἰωάννου, τοῦ ἐν Σέῤῥαις μαρτυρήσαντος. 
Στίχοι· 
Ἔχαιρεν ὑμνῶν Ἰωάννης ἐν μέσῳ 
Θεόν καμίνου, ὡς πάλαι νεανίαι. 
Ἐν δυοκαιδεκάτῃ θάνεν Ἰωάννης πυρί λαύρῳ. 
 
Ταῖς αὐτοῦ ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστέ ὁ Θεός, 

ἐλέησον και σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
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 Ὠδή ζ’. Οὐκ ἐλάτρευσαν.   
 Ὁ λαός ὁ σός, πανόλβιε, οἱ σύγχωροι, Φεῤῥῶν ὁ 

σύλλογος καί κλῆρος ὁ ἱερός συνελθόντες ἅπαντες 
ὑμνολογοῦσί σου τό μαρτύριον καί τά στεῤῥά παλαίσματα 
χαρμοσύνως, Ἰωάννη. 

 
Ὑμνῳδίαις σου τήν πάντιμον γεραίρουσι καί 

ἀεισέβαστον μνήμην, Χριστοῦ ἀθλητά, χάριν ἐπιβράβευσον 
καί τά αἰτήματα ἀποπλήρωσον· πολλήν γάρ ἔχεις ἔνδοξε 
πρός Θεόν τήν παῤῥησίαν. 

 
Ἡ καρδία σου χάριτος οἰκητήριον τῆς θείας γέγονε, 

γενναῖε Μάρτυς Χριστοῦ· ὅθεν συναφθῆναί σου τόν νοῦν 
ἐπόθησας τῷ Παντάνακτι, διά πυρός καί αἵματος μαρτυρίου, 
Ἰωάννη. 

 
Θεοτοκίον. 
Λύτρον βράβευσον ψυχῇ τῇ παναθλίᾳ μου, Κόρη 

παντάνασσα, ἐκ τῶν τοῦ κόσμου δεσμῶν καί ἐν ἡσυχίᾳ Σε 
ὑμνεῖν ἀξίωσον· σύ γάρ ἔτεκες τόν τῆς εἰρήνης πρύτανιν καί 
τῆς δόξης Βασιλέα. 

 
Ὠδή η’.  Παῖδας εὐαγεῖς.   
 Μαρτύρων χοροί προσυπαντῶντες τήν θείαν ψυχήν 

ἀνερχομένην σου φαιδρῶς κατησπάζοντο, Ἰωάννη ἔνδοξε, 
καί ὕμνον τόν τρισάγιον Θεῷ ἀνέμελπον σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις 
Ἀγγέλοις, τῷ δοξάσαντί σε διά τοῦ μαρτυρίου. 

 
Ἐν πλήγη ὁ πλήξας τούς γενάρχας καί θάνατον 

ἐπεισάξας αὐτοῖς, ἔνδοξε, τοῖς γενναίοις ἄθλοις σου, οὕσπερ 
καθυπέμεινας ὑπέρ Χριστοῦ στεῤῥότατα καί κατηδάφισας 
ὀφρύν τήν ὑπερήφανον τούτου, εὐσεβῶν δέ πάντων τό 
κέρας ἀνυψώθη. 

 
Γέγονας στεῤῥός ὥσπερ ἀδάμας, τούς πόδας ἐπί τῇ 

πέτρᾳ τῇ τῆς πίστεως στηρίξας, ἀοίδιμε, καί ἐχθρῶν τά 
βέλεμνα νηπίων ὡς τοξεύματα ἕωλα ἔδειξας, Χριστόν, πᾶσι 
βοῶν, εὐλογεῖτε καί ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τούς αἰῶνας. 

 
Ἀπέραντον εὔκλειαν ἐκτήσω, τήν ἐπιχθόνιον δόξαν 

παρωσάμενος, Μάρτυς, καί ἐπίκηρον ὡς ἔμπορος ἄριστος· 
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καί γάρ τόν ἐφεπόμενον τῇ φύσει θάνατον ὑπέταξας τῇ σῇ 
προαιρέσει, διά τόν τῶν ὅλων Θεόν καί Βασιλέα. 

 
Θεοτοκίον. 
Σύμβολα καί τύποι οἱ σκιώδεις τοῦ νόμου Σε 

προεδήλωσαν, Πανύμνητε, μητέρα τοῦ κτίσαντος παναληθῆ 
ἔσεσθαι καί διά Σοῦ σωτήριος χάρις δοθήσεται, τοῖς πίστει 
Θεοτόκον κυρίως Σέ ὑμνολογοῦσιν, εἰς πάντας τούς αἰῶνας. 

 
Ὠδή θ’. Ἅπας γηγενής.  
Ἡ πανευκλεής ἐπιστᾶσα, ἔνδοξε, καί θεία μνήμη σου, 

τάς ψυχάς ἐπεύφρανε πιστῶν ἁπάντων καί κατηγλάϊσε, 
πρός δόξαν τε καί αἴνεσιν Θεοῦ κεκίνηκε, Ἰωάννη, τοῦ σέ 
χαριτώσαντος καί πρός πάλην ἐχθρῶν ἐνισχύσαντος. 

 
Τό τῶν πειρασμῶν καί μαστίγων, ἔνδοξε, Μάρτυς 

ἐπίπονον καί φλογός ἡ βάσανος καί ὁ ἑπόμενος τούτοις 
θάνατος πρός Θεόν σοι ἐγένετο διαβατήριον, ἐν ᾧ ἔχεις τήν 
θείαν λαμπρότητα καί ζωήν κληρουχίαν τήν ἄληκτον. 

 
Ὥσπερ ἀριστεύς κατ’ ἐχθρῶν ἐξώρμησας καί ῥύμην 

τήν θολεράν αὐτῶν ἀπεξήρανας, ἀπειλουμένην κατακλυσμόν 
τοῖς πιστοῖς καί πλάνην ἀπετέφρωσας τήν δεισιδαίμονα· 
ὅθεν νίκης τόν στέφανον εἴληφας, Ἰωάννη τρισόλβιε.  

 
Θεοτοκίον. 
Ῥῆξον τάς σειράς τῶν παραπτωμάτων μου, Κόρη 

θεόνυμφε, ἡ τούς σιδηροῦς μοχλούς καί κλεῖθρα ἅδου καί 
πύλας ῥήξασα καί τέλεον συντρίψασα τῷ θείῳ τόκῳ Σου καί 
δικαίων ψυχάς ἀνελκύσασα ,ἐκ τοῦ σκότους πρός φῶς τό 
ἀνέσπερον. 

 
Ἐξαποστειλάριον. Φῶς ἀναλλοίωτον. 
 
Ἔσβεσας πῦρ ἀθεΐας, τῇ σῇ γενναίᾳ ἀθλήσει, 

ἐμπρησμόν τοῖς εὐσεβέσιν ἐπαπειλούμενον, Ἰωάννη· ὅθεν 
ὡς στεῤῥόν ἀριστέα ᾠδαῖς ἐνθέοις σε συνελθόντες 
ὑμνοῦμεν. 

 
Εἰς τούς Αἴνους. Ἦχος α’. Τῶν οὐρανίων 

ταγμάτων. 
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Τόν εὐκλεῆ στρατιώτην τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ, τόν 
στεῤῥόν Ἰωάννην, τόν τήν πλάνην τεμόντα, τῆς πίστεως τῷ 
ξίφει καί τῷ πυρί τῆς γενναίας ἀθλήσεως, ἀποτεφρώσαντα 
ταύτην νῦν ἐν ᾠδαῖς, οἱ πιστοί ἀνευφημήσωμεν. 

 
Δεῦτε ὁ πάντιμος κλῆρος τῆς Ἐκκλησίας Σεῤῥῶν καί 

ἐπίλεκτοι πάντες καί χριστώνυμος δῆμος, ὡς ἄνθεσι τοῖς 
ὕμνοις τόν τοῦ Χριστοῦ ἀθλητήν καταστέψωμεν· θείῳ γάρ 
ἄνωθεν σθένει περιφραχθείς, τόν ἐχθρόν κατετροπώσατο.  

 
Νῦν ἐν Θεῷ ἐπαξίως ζωήν τήν ἄπονον κληρωσάμενος, 

Μάρτυς Ἰωάννη, καί θείας ἀεί φωτοχυσίας καί τῆς σεπτῆς 
ἀπολαύων μεθέξεως, ὑπέρ ἡμῶν ἐκδυσώπει τόν Λυτρωτήν, 
τῶν ὑμνούντων σου τήν ἄθλησιν. 

 
Τόν ἀθλητήν Ἰωάννην, Σεῤῥῶν τό κόσμημα, αἱ τῶν 

πιστῶν χορεῖαι, εὐφημήσωμεν ὕμνοις, καί ᾄσωμεν τούς 
ἄθλους διά Χριστόν, καί τῆς γνώμης τό εὔτονον, 
θαρσαλεότητα ὄντως τήν θαυμαστήν, καί θανήν τήν 
πολυώδυνον. 

 
Δόξα. Ἦχος β’. 
Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, φησίν ὁ θεῖος 

Δαυΐδ· ἡ γάρ ἀόρατος Αὐτοῦ χάρις καί δύναμις, ἐν αὐτοῖς 
ἐνεργείᾳ καθέστηκεν, ὁρατή τε καί γνώριμος· ὅθεν καί διά 
σοῦ, ἀθλητά παμμάκαρ Ἰωάννη, ἡ κραταιά ἐθαυμαστώθη 
δύναμις Αὐτοῦ,τήν νίκην σοι κατ’ ἐχθρῶν τῶν τῆς πίστεως 
χορηγήσαντος· Ὅν καθικέτευε, ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν. 

 
Καί νῦν. Θεοτοκίον. 
 
Δοξολογία Μεγάλη  καί Ἀπόλυσις. 
 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 
Τά Τυπικά, οἱ Μακαρισμοί  καί ἐκ τοῦ Κανόνος τοῦ 

Ἁγίου ἡ γ’καί στ’ Ὠδή.  
Ἀπόστολος ἐκ τῆς β’ Πρός Τιμόθεον. Τέκνον 

Τιμόθεε, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι... 
Εὐαγγέλιον ἐκ κατά Ἰωάννην. Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς 

ἑαυτοῦ μαθηταῖς…  
Κοινωνικόν. Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον… 
 
Μεγαλυνάριον. 



[14] 
 

Χαίροις ἀθλοφόρων ὁ κοινωνός, καί Σεῤῥῶν ὁ γόνος, ὁ 
προστάτης καί βοηθός· χαίροις τῶν Μαρτύρων, τῶν Νέων ἡ 
ἀκρότης, παμμάκαρ Ἰωάννη, ἀξιοτίμητε. 

 
Στίχοι· 
Μέλη τινά τοῦ ἀθλητοῦ Ἰωάννου, 
Ἰωήλ Ἐδέσσης δίδοσιν ὡς δῶρον, 
τῷ Ἱεράρχῃ τῶν Σερρῶν Θεολόγῳ. 
 

   
 
   

 


