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22 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίνπ 

Αλαζηαζίνπ ηνπ Πέξζνπ 
πνίεκα ηνπ Δξνο Υαξαιάκπνπο Μ. Μπνύζηα 

 

Φαικόο ξκβ (142) 

Κύξηε, εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ… 

 

Θεόο Κύξηνο, θαη επέθαλελ εκίλ, επινγεκέλνο ν εξρόκελνο ελ νλόκαηη 

Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

                            Ήρνο δ . Ο πςσζείο ελ ησ Σηαπξώ. 

Ο ηνπ ηαπξνύ ηνπ δσεθόξνπ δπλάκεη, ηελ καγηθήλ απνηαμάκελνο πιάλελ, 

Πεξζίδνο Αλαζηάζηε βιαζηέ επζαιέο, θαη Υξηζηνύ ηεο πίζηεσο επνθζείο 

ζηξαηηώηεο, επζζελήο αλάζηεζνλ εθ βπζνύ αγλσζίαο, θαη ρακαηδήισλ 

άπαληαο παζώλ, ηνπο αλπκλνύληαο ηελ πάλζεπηνλ άζιεζηλ. 

Θενηνθίνλ. 

Οπ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηαο δπλαζηείαο νπ ιαιείλ νη αλάμηνη, εηκή 

γαξ π πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηηο εκάο εξξύζαην εθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ; 

Σηο δε δηεθύιαμελ, έσο λπλ ειεπζέξνπο; Οπθ απνζηώκελ Δέζπνηλα εθ νπ, 

νπο γαξ δνύινπο ζώδεηο αεί, εθ παληνίσλ δεηλώλ. 

 

Χαικόο λ (50) 

Διέεζνλ κε, ν Θεόο, …. 

 

Ψδή α . Ήρνο πι. Γ . Υγξάλ δηνδεύζαο. 

Αλάζηεζνλ πάληαο ζνπο πκλεηάο, εθ ηεο αγλσζίαο, ηνπ βνζύλνπ πξνο 

πακθαείο, επάιμεηο ηεο γλώζεσο Κπξίνπ, Οζηνκάξηπο ζηεξξέ Αλαζηάζηε. 

 

Νηθήζαο απάηελ ηελ παηξηθήλ, ηαπξνύ ηε δπλάκεη, Αλαζηάζηε θξαηαηέ, 

απείιεθαο ράξηλ νπξαλόζελ, ππέξ εκώλ κεζηηεύεηλ αείπνηε. 

 

Αηκάησλ ηηκίσλ ζνπ ηαηο ξναίο, επέρξσζαο Μάξηπο, Αλαζηάζηε ηελ 

ζηνιήλ, ςπρήο ζνπ θαη είιεθαο ηελ ράξηλ, ππέξ εκώλ δπζσπείλ ηνλ 

παληάλαθηα. 
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Θενηνθίνλ. 

εκλή Θενκήηνξ ηελ ελ λεδύλ, ν θαζαγηάζαο, πνιπεύζπιαγρλνο Ιεζνύο, 

ε έδεημε άνθλνλ πξνζηάηηλ, θαη αξσγόλ Υξηζησλύκνπ πιεξώκαηνο. 

 

Ψδή γ . Οπξαλίαο αςίδνο. 

Σεο Πεξζίδνο ηνλ γόλνλ ηνλ επζαιή κέιςσκελ, ηνπ ηαπξνύ δπλάκεη ηε 

ζεία, απαξλεζάκελνλ, απάηελ ηελ καγηθήλ, σο επζεβείαο θσζηήξα, θαη 

εκώλ πξνο Κύξηνλ, πξέζβπλ ζεξκόηαηνλ. 

 

Αλαζηάζηε κάθαξ ν ηεο ςπρήο πινύηόλ ζνπ, θαη ησλ ζσλ αηκάησλ ξαλίδαο, 

δώξνλ σο πάληηκνλ, πξνζελεγθώλ ησ Υξηζηώ, Απηόλ δπζώπεη απαύζησο, 

πέκςαη ηνηο ηηκώζί ζε, άκεηξνλ έιενο. 

 

ηεθεθόξνο εηζήιζεο εηο νπξαλώλ δώκαηα, Μάξηπο Αλαζηάζηε Πέξζα, σο 

νζηόαζινο, ν επζαξζώο ηνλ Υξηζηόλ, νκνινγήζαο ηνλ πάζη, ζε ηηκώζη 

λέκνληα, ράξηλ θαη έιενο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ιιαζηήξηνλ θόζκνπ Μήηεξ Θενύ άρξαληε, ηνπ Αλαζηαζίνπ πξεζβείαηο, 

Οζηνκάξηπξνο, ζεπηνύ εκίλ νλ Τηόλ, θαη Λπηξσηήλ ησλ απάλησλ, ηάρνο 

θαζηιέσζαη, ε κεγαιύλνπζη. 

 

Αλάζηεζνλ, ηνπο ζε ηηκώληαο ζηεξξόθξνλ Οζηνκάξηπο, Αλαζηάζηε εθ 

θζνξάο βνζύλνπ θαη ζιίςεσλ, παζώλ ρακαηδήισλ θαη αγλσζίαο. 

 

Επίβιεςνλ, ελ επκελεία παλύκλεηε Θενηόθε, επί ηελ εκήλ ραιεπήλ ηνπ 

ζώκαηνο θάθσζηλ, θαη ίαζαη ηεο ςπρήο κνπ ην άιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ήρνο β . Πξεζβεία ζεξκή. 

Πεξζίδνο βιαζηέ ζηεξξόθξνλ Αλαζηάζηε, Μνλήο επαγνύο ηνπ άββα ηνπ 

πακκάθαξνο, ηεξέ δηάθνζκε, ν αζιήζαο ιακπξώο ππέξ πίζηεσο, κε 

δηαιιίπεο Κηίζηελ δπζσπώλ, ππέξ ησλ πξνζθύγσλ ηεο ζεο ράξηηνο. 

 

Ψδή δ . Δηζαθήθνα Κύξηε. 

Ο ζηεθάλνπο δεμάκελνο, καξηπξίνπ έλδνμε Αλαζηάζηε, δνο κνη ζηέθνο 

ηθεζίαηο ζνπ, πξνο ηνλ ηεθνδόηελ αθζαξηόηεηνο. 
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Τπεξεύρνπ θαιιίληθε, Μάξηπο Αλαζηάζηε ησλ ηηκώλησλ ζε, θαη 

ζπεπδόλησλ ηε ζε ράξηηη, ελ δεηλαίο ηνπ βίνπ πεξηζηάζεζη. 

 

Πξνζδξακόληα ηνπ Κηίζαληνο, πίζηεη Αλαζηάζηνλ κεγαιύλνκελ, σο 

θιεηλόλ Οζηνκάξηπξα, θαη πηζηώλ θξνπξόλ θαη αληηιήπηνξα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Επζπκπάζεηε Δέζπνηλα, Κεραξηησκέλε Θενγελλήηξηα, ξύνπ βιάβεο ηνπ 

αιάζηνξνο, ηνπο εηιηθξηλώο ε καθαξίδνληαο. 

 

Ψδή ε . Φώηηζνλ εκάο. 

Ρύνπ πεηξαζκώλ, ζνπο ηθέηαο Αλαζηάζηε, ν ξπζάκελνο απάηεο καγηθήο, 

εαπηόλ ηαπξνύ δπλάκεη Οζηόαζιε. 

 

πεύδνληεο ηαηο ζαηο, πξνζεπραίο νπθ αηζρπλόκεζα, αιιά ράξηηη ξσλλύκεζα 

ηε ζε, νη εθ λόζσλ Αλαζηάζηε ηξπρόκελνη. 

 

Όιε ζε ςπρή, Αλαζηάζηε γεξαίξνκελ, αθιηλώο ηνλ ππνκείλαληα δεηλά, 

θνιαζηήξηα θαη θάξαο ζνπ απόηκεζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ύςσζνλ εκώλ, λνπλ πξνο Σόθνλ νπ ηνλ Άγηνλ, Θενηόθε θαη ηα πάζε ηεο 

ζαξθόο, απνλέθξσζνλ ησλ πίζηεη πξνζηόλησλ νη. 

 

Ψδή ζη . Τελ δέεζηλ. 

Επάθνπζνλ, πάλησλ δενκέλσλ ζνπ, Αλαζηάζηε θαη πέκςνλ ζελ ράξηλ, ηνηο 

ζνηο ηθέηαηο αθζόλσο ελ έρεηο, σο ηαπεηλόο αζθεηήο θαη παλάξηζηνο, 

ζηαδίνπ Μάξηπο αξηζηεύο, Αλαζηάζηε πίζηεσο ζέκλσκα. 

 

Τπέξηεξνλ, ησλ θζαξηώλ αλάδεημνλ, θαη ξεόλησλ Αλαζηάζηε Μάξηπο, 

Πεξζίδνο γόλε ηνπο ζπεύδνληαο πόζσ, αλεπθεκήζαη ζελ πάλζεπηνλ 

άζιεζηλ, θαη εθδεηήζαη ζαο επράο, πξνο Θεόλ ηνλ επΐιαηνλ Κύξηνλ. 

 

Υαξίησζνλ, πάληαο πκλεπόινπο ζνπ, Αλαζηάζηε ηεο ράξηηνο ξείζξνλ, θαη 

επηβξάβεπζνλ πάζηλ επράο ζνπ, πξνο ηνλ νηθηίξκνλα Λόγνλ ηνπ Κηίζαληνο, 

Όλπεξ ηιέσζαη εκίλ, ηνηο ηηκώζη ζελ πάληηκνλ άζιεζηλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Απέιαζνλ, ερζξηθήλ επεξείαλ, εμ εκώλ κεγαιπλόλησλ ζε πόζσ, σο 

θαηαθύγηνλ εκπεξηζηάησλ, θαη παξακύζηνλ ησλ ελ ηαηο ζιίςεζη, 

Θενγελλήηξηα ζεκλή, ηε δπλάκεη ζεξκήο πξνζηαζίαο νπ. 

 

Αλάζηεζνλ, ηνπο ζε ηηκώληαο ζηεξξόθξνλ Οζηνκάξηπο, Αλαζηάζηε εθ 

θζνξάο βνζύλνπ θαη ζιίςεσλ, παζώλ ρακαηδήισλ θαη αγλσζίαο. 

 

Άρξαληε, ε δηα ιόγνπ ηνλ Λόγνλ αλεξκελεύησο, επ’ εζράησλ ησλ εκεξώλ 

ηεθνύζα δπζώπεζνλ, σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ήρνο β . Τνηο ησλ αηκάησλ. 

Πεξζίδνο γόλε ιακπξέ Αλαζηάζηε, ππαθνή θαη αλδξεία θνζκνύκελνο, 

Οζίσλ θαη Αζιεηώλ ώθζεο θιέτζκα, θαη πξεζβεπηήο πξνο Θεόλ 

ελζεξκόηαηνο, εκώλ ησλ ύκλνηο ηηκώλησλ ηελ κλήκελ ζνπ. 

 

Πξνθείκελνλ: Θαπκαζηόο ν Θεόο ελ ηνηο Αγίνηο Απηνύ. 

η.: Σνηο Αγίνηο ηνηο ελ ηε γε Απηνύ, εαζπκάζησζελ ν Κύξηνο. 

Δπαγγέιηνλ, θαηά Ισάλλελ (Κεθ. ηε , 17-27, ηζη 1-2) 

17 Σαύηα εληέιινκαη πκίλ, ίλα αγαπάηε αιιήινπο. 

18 Εη ν θόζκνο πκάο κηζεί, γηλώζθεηε όηη εκέ πξώηνλ πκώλ κεκίζεθελ. 19 

εη εθ ηνπ θόζκνπ ήηε, ν θόζκνο αλ ην ίδηνλ εθίιεη• όηη δε εθ ηνπ θόζκνπ 

νπθ εζηέ, αιι’ εγώ εμειεμάκελ πκάο εθ ηνπ θόζκνπ, δηα ηνύην κηζεί πκάο ν 

θόζκνο. 20 κλεκνλεύεηε ηνπ ιόγνπ νπ εγώ είπνλ πκίλ• νπθ έζηη δνύινο 

κείδσλ ηνπ θπξίνπ απηνύ. εη εκέ εδίσμαλ, θαη πκάο δηώμνπζηλ• εη ηνλ ιόγνλ 

κνπ εηήξεζαλ, θαη ηνλ πκέηεξνλ ηεξήζνπζηλ. 21 αιιά ηαύηα πάληα 

πνηήζνπζηλ πκίλ δηα ην όλνκά κνπ, όηη νπθ νίδαζη ηνλ πέκςαληά κε. 

22 εη κε ήιζνλ θαη ειάιεζα απηνίο, ακαξηίαλ νπθ είρνλ• λπλ δε πξόθαζηλ 

νπθ έρνπζη πεξί ηεο ακαξηίαο απηώλ. 23 ν εκέ κηζώλ θαη ηνλ παηέξα κνπ 

κηζεί. 24 εη ηα έξγα κε επνίεζα ελ απηνίο α νπδείο άιινο πεπνίεθελ, 

ακαξηίαλ νπθ είρνλ• λπλ δε θαη εσξάθαζη θαη κεκηζήθαζη θαη εκέ θαη ηνλ 

παηέξα κνπ. 25 αιι’ ίλα πιεξσζή ν ιόγνο ν γεγξακκέλνο ελ ησ λόκσ 

απηώλ, όηη εκίζεζάλ κε δσξεάλ. 26 όηαλ δε έιζε ν παξάθιεηνο νλ εγώ 

πέκςσ πκίλ παξά ηνπ παηξόο, ην Πλεύκα ηεο αιεζείαο ν παξά ηνπ παηξόο 

εθπνξεύεηαη, εθείλνο καξηπξήζεη πεξί εκνύ• 27 θαη πκείο δε καξηπξείηε, όηη 

απ’ αξρήο κεη’ εκνύ εζηε. 
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1 Σαύηα ιειάιεθα πκίλ ίλα κε ζθαλδαιηζζήηε. 2 απνζπλαγώγνπο 

πνηήζνπζηλ πκάο• αιι’ έξρεηαη ώξα ίλα παο ν απνθηείλαο πκάο δόμε 

ιαηξείαλ πξνζθέξεηλ ησ Θεώ. 

 

Γόμα Παηξί θαη Υηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. 

Σαηο ηνπ ζνπ Οζίνπ πξεζβείαηο, Ειεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε, ησλ εκώλ 

εγθιεκάησλ. 

Καη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 

Σαηο ηεο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Ειεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε, ησλ εκώλ 

εγθιεκάησλ. 

 

Ήρνο πι. β . Όιελ απνζέκελνη. Ση.: Διεήκνλ, ειέεζόλ κε ν Θεόο… 

Μάξηπο Αλαζηάζηε, ν ηνπ ηαπξνύ ηε δπλάκεη, πιάλελ αξλεζάκελνο, 

καγηθήλ παηξώαλ ζνπ, θαη ην όλνκα, ηνπ Υξηζηνύ έλδνμε, ρείξαο 

παλαρξάληνπο, μύισ ελ απηνύ εθηείλαηνο, δη’ αγαζόηεηα, θαη ηελ ζσηεξίαλ 

θπξάκαηνο, βξνηείνπ κεγαιύλαληνο, πόλνηο ζνπ αξίζηνηο αζιήζεσο, 

πέκςνλ ηελ ζελ ράξηλ, ηνηο κέιπνπζη ζεο θάξαο εθηνκήλ, θαη κειηξξύηνηο 

ελ άζκαζη, ζηέθνπζη ηελ κλήκελ ζνπ. 

 

Ψδή δ . Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Ίζπλόλ κνπ ηαο ηξίβνπο πξνο ζθελάο αΐδίνπ αγαιιηάζεσο, ηνλ κέιπνληα 

ζνπο άζινπο, ζηεξξέ Οζηνκάξηπο, γεξαξέ Αλαζηάζηε, πξνο άζινπο 

καξηπξηθνύο, ν πόδαο ζνπ ηζύλαο. 

 

θνηαζκόλ ακαξηίαο αζηξαπαίο πξεζβεηώλ ζνπ ζεξκώλ πξνο Κύξηνλ, 

εθδίσμνλ ησλ πίζηεη, ζε αλπκλνινγνύλησλ, ζεαπγέο Αλαζηάζηε, Οζίσλ θαη 

Αζιεηώλ, αγιάτζκα ην κέγα. 

 

Πεηξαζκώλ θαη θηλδύλσλ ηνπο ηθέηαο ζνπ ξύνπ θαη πάζεο ζιίςεσο, ηνπο 

κεγαιύλνληάο ζε, σο Οζηνκαξηύξσλ, επθιεώλ Αλαζηάζηε, Πεξζίδνο γόλε 

ζεπηέ, θσηνιακπή αζηέξα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ραληηζκώ πξνζεπρώλ νπ πξνο ηνλ κνλνγελή νπ Θεόλ θαη Κύξηνλ, 

αγίαζνλ ηα έξγα, θαη βηνλ σλ πξνζθύγσλ, Θενθύκνλ παλάρξαληε, ραξίησλ 

θξέαξ πνιιώλ, θαη ζαπκαζίσλ θξήλε. 
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Ψδή ε . Τνλ Βαζηιέα. 

Οζίνπ άββα, Μνλήο ζεόθξνλ νηηήηνξ, Αλαζηάζηε δείμνλ πνιίηαο, 

νπξαλώλ ηνπο πίζηεη, ζε αλπκλνινγνύληαο. 

 

ε δπζσπνύκελ, ηνλ ππνκείλαληα θάξαο, Αλαζηάζηε ηκήζηλ αζκέλσο, δη’ 

αγάπελ Κηίζηνπ, επιόγεη ζνπο ηθέηαο. 

 

Φσηόο αδύηνπ, ηνλ απνιαύνληα πόζσ, Αλαζηάζηνλ κέιςσκελ πάληεο, σο 

εκώλ δηώθηνπ, ηεο αγλσζίαο ζθόηνπο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Επινγεκέλε, ηνπ παλνηθηίξκνλνο Λόγνπ, ηνπ Θενύ Μήηεξ ζθέπε νπο 

δνύινπο, ηνπο πκλνινγνύληαο, Αλαζηαζίνπ άζινπο. 

 

Ψδή ζ . Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Τπέξιακπξνλ Μαξηύξσλ, εύρνο θαη Οζίσλ πεξηθαλέο Αλαζηάζηε ζέκλσκα, 

ηαηο ζαηο ζεξκαίο ηθεζίαηο αεί πξνζθεύγνκελ. 

 

Γεζόκελνη βώκελ, σο Οζηνκάξηπο, Υξηζηόλ δπζώπεη ζηεξξέ Αλαζηάζηε, 

ππέξ ησλ πίζηεη ηηκώλησλ ηελ ζελ ελάζιεζηλ. 

 

Χο Οζηνκαξηύξσλ, ζείνλ καξγαξίηελ, ζε Αλαζηάζηε ύκλνηο γεξαίξνληεο, 

ηελ πξνο Θεόλ εθδερόκεζα κεζηηείαλ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Υαξάο εκώλ θαξδίαο, πιήζνλ Θενηόθε, Αλαζηαζίνπ κειπόλησλ ηα 

ζθάκκαηα, ηνπ επζηαινύο θαη γελλαίνπ Οζηνκάξηπξνο. 

 

Άμηόλ εζηηλ σο αιεζώο, καθαξίδεηλ ε ηελ Θενηόθνλ, ηελ αεηκαθάξηζηνλ 

θαη παλακώκεηνλ θαη κεηέξα ηνπ Θενύ εκώλ. Σελ ηηκησηέξαλ ησλ 

Υεξνπβείκ θαη ελδνμνηέξαλ αζπγθξίησο ησλ εξαθείκ, ηελ αδηαθζόξσο 

Θεόλ Λόγνλ ηεθνύζαλ, ηελ όλησο Θενηόθνλ ε κεγαιύλνκελ. 

 

θόηνο δπζζεβνύλησλ ηαηο ζαηο ξναίο, ησλ αηκάησλ Μάξηπο, Αλαζηάζηε 

θξαηαηέ, έιπζαο θαη πάληαο, απγαίο ηεο αιεζείαο, εθώηηζαο Πεξζίδνο, 

ιύρλε αείθσηε. 
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Υαίξνηο ηεο Πεξζίδνο γόλνο ιακπξόο, Λαύξαο ζείνπ άββα, Αλαζηάζηε 

αζθεηά, ζεαπγέο θαη θιένο, ζηεξξώλ Οζηνάζισλ, Υξηζηνύ ηεο Εθθιεζίαο, 

πάλζεπηνλ θιέτζκα. 

 

Υαίξνηο ν βαζάλνπο παληνδαπάο, θαη απρέλνο ηκήζηλ, ππνκείλαο ππέξ 

Υξηζηνύ, Όζηε ζηεξξόθξνλ, θαη Μάξηπο ηξνπαηνύρε, εδύ Πεξζίδνο ίνλ, σ 

Αλαζηάζηε. 

 

Υαίξνηο ν ζηεθάλνπο ιαβώλ δηπινύο, ελ αθζίησ δόμε, Αλαζηάζηε θξαηαηέ, 

σο Μαξηύξσλ θιένο, θαη αζθεηώλ θαηδξόηεο, Μνλήο Οζίνπ άββα, 

πάκθσηνλ πύξζεπκα. 

 

Ρύζαη αιγεδόλσλ θαη πεηξαζκώλ, ζε ηνπο αλπκλνύληαο, Αλαζηάζηε σο 

θαλόλ, ηειαπγή Οζίσλ, θαη Αζιεηώλ σο έρσλ, πνιιήλ ηελ παξξεζίαλ, πξνο 

ηνλ Φηιάλζξσπνλ. 

 

Ο ιηπώλ απάηελ ηελ παηξηθήλ, ηνπ ηαπξνύ δπλάκεη, Αλαζηάζηε θαη 

Υξηζηνύ, ζπληαρζείο ηνηο θίινηο, αλάζηεζόλ κε ιάθθνπ, παζώλ 

ρακαηδειίαο, ηνλ αλπκλνύληά ζε. 

 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Απνζηόισλ ε 

δσδεθάο, νη Άγηνη Πάληεο κεηά ηεο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ εηο ην 

ζσζήλαη εκάο. 

 

Τν Τξηζάγηνλ…. 

 

Τα Τξνπάξηα ηαύηα. Ήρνο πι. β . 

Ειέεζνλ εκάο, Κύξηε, ειέεζνλ εκάο, πάζεο γαξ απνινγίαο απνξνύληεο, 

ηαύηελ νη ηελ ηθεζίαλ, σο Δεζπόηε, νη ακαξησινί πξνζθέξνκελ, ειέεζνλ 

εκάο. 

Γόμα Παηξί θαη Υηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. 

Κύξηε ειέεζνλ εκάο, επί νη γαξ πεπνίζακελ. Με νξγηζζήο εκίλ ζθόδξα, 

κεδέ κλεζζήο ησλ αλνκηώλ εκώλ. Αιι’ επίβιεςνλ θαη λπλ σο εύζπιαρλνο 

θαη ιύηξσζαη εκάο εθ ησλ ερζξώλ εκώλ. π γαξ εη Θεόο εκώλ θαη εκείο 

ιαόο νπ, πάληεο έξγα ρεηξώλ νπ θαη ην όλνκά νπ επηθεθιήκεζα. 

Καη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 



[144] 

 

Σεο επζπιαγρλίαο ηελ πύιελ άλνημνλ εκίλ, επινγεκέλε Θενηόθε, 

ειπίδνληεο εηο ε κε αζηνρήζνκελ, ξπζζείεκελ δηα νπ ησλ πεξηζηάζεσλ, 

π γαξ ε ζσηεξία ηνπ γέλνπο ησλ Υξηζηηαλώλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήρνο β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

Μάξηπο, αζθεηά πεξηθαλέο, ν ιηπώλ Πεξζίδνο ηελ ρόλα, θαη πόζσ 

θαηαιαβώλ, άββα ηνπ ζεόθξνλνο, Μνλήλ ηελ πάλζεπηνλ, ηεξέ Αλαζηάζηε, 

ηνπο ζε αλπκλνύληαο, εθ βπζνύ αλάζηεζνλ, δεηλώλ θαη ζιίςεσλ, άρζνπο θαη 

παζώλ ςπρνθηόλσλ, ίλα ζελ πνιιήλ παξξεζίαλ, πξνο ηνλ Ζσνδόηελ 

κεγαιύλσκελ. 

 

Δέζπνηλα πξνζδεμαη, ηαο δεήζεηο ησλ δνύισλ ζνπ, θαη ιύηξσζαη εκάο, από 

πάζεο αλάγθεο θαη ζιίςεσο. 

 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ, εηο ζε αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνπ Θενύ, θύιαμνλ κε ππό 

ηελ ζθέπελ ζνπ. 

:  

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ ν Θεόο, 

ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ. 




