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3 Απγνύζηνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίαο                                                                             

ΘΔΟΚΛΗΤΩΣ ηῆο Θαπκαηνπξγνῦ, ἀξρηκ. Νηθ. 

Ἀεξάθε 
 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Θενθιεηὼ ηὴλ ηνῦ ἐιένπο Μεηέξα, παλεπιαβῶο 

ἐγθσκηάζσκελ ὕκλνηο, ζενθηιῶο δὲ εἴπσκελ αὐηῇ ἐλ ραξᾷ· ζηήξημνλ 

ηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ, εὐζεβεῖο ἐιεήκνλαο, θώηηζηλ δηδνὺο αὐηνῖο, ἐιεεῖλ 

ἐλ ἀγάπῃ, ἐπηκειεῖζζαί ηε ηῶλ ἐλδεῶλ, ὡο ἐθδηδάζθεη, Φξηζηὸο ὁ 

θηιάλζξσπνο. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, …. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

 

Ὁ Καλὼλ ηῆο Ὁζίαο, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Θεοκληηῷ ηὴν ἐλεήμονα 

ηιμῷ. Νικοδήμοσ. 

 

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

Θενῦ ηὴλ ἐλίζρπζηλ ἐθδεηῶ, ὑκλῆζαη ἀμίσο, ηὴλ Ἁγίαλ 

Θενθιεηώ, ηὴλ ἀμησζεῖζαλ ηνῦ Κπξίνπ, θηιαλζξσπίαλ ἐλ βίῳ 

κηκήζαζζαη. 

 

λίζρπζε Λόγνο Θενθιεηώ, ἐλ δηαθνλίᾳ, ηῶλ πελήησλ θαὶ 

ὀξθαλῶλ, αὐηὴλ ἀλαδείμαζαλ ἐλ ἔξγνηο, θηιαλζξσπίαο παλάξηζηνλ 

πξόηππνλ. 

 

Ὁδήγεζνλ Μῆηεξ ζνὺο ὑκλεηάο, εἰο ἔξγα ἀγάπεο, θαὶ 

πξνλνίαο ζενθηινῦο, πξὸο ηνὺο ἐιαρίζηνπο ηνῦ Κπξίνπ, Θενθιεηὼ 

ἀδειθνὺο νὓο ἠγάπεζαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_79.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_79.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_79.html
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Κπξία θηιάλζξσπε Μαξηάκ, Σὺ πέιεηο Παξζέλε, ηῶλ 

παξζέλσλ θαηαθπγή, κεηέξσλ δὲ ζηήιε ζσθξνζύλεο, θαὶ ἀξεηῆο 

ζαπκαζηὸλ ἀθξνζίληνλ. 

 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Λπηξσηῇ Θεῷ Λόγῳ, δηαθνλεῖο ἄξηζηα, ὦ Θενθιεηὼ δη’ 

ἀγάπεο, πξὸο ηὸλ ζπλάλζξσπνλ, θαὶ δη’ ἐιένπο ςπρῆο, παξαθαιεῖο 

ἀζζελνῦληαο, θαὶ ζνῖο άλαιώκαζη, ηξέθεηο ηνὺο πέλεηαο. 

 

Ἠμηώζεο δερζῆλαη, ἐθ ηνῦ Θενῦ δύλακηλ, εἰο ηὸ ἐιεεῖλ δηὰ 

βίνπ, πάληαο ηνὺο θάκλνληαο, ηνὺο ἀδειθνὺο ζαπκαζηή, ηνὺο 

ἐιαρίζηνπο Κπξίνπ, ὑπὲξ ὧλ ἐζηαύξσηαη, ὁ Πνιπέιενο. 

 

Τῶλ πελήησλ ἐδείρζεο, Θενθιεηὼ ἔλδνμε, θαὶ ηῶλ 

ἀζζελνύλησλ πξνζηάηηο, θαὶ δενκέλσλ ηξνθεύο, θηιαλζξσπίαο 

Φξηζηνῦ, Θενθιεηὼ ζεία θήξπμ, θαὶ ἡκῶλ ηξηζόιβηε, ἅγηνλ 

πξόηππνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὦ Θεόλπκθε Κόξε, Λόγνλ Θενῦ ηέμαζα, πξέζβεπε ἀπαύζησο 

ὡο Μήηεξ, ηῷ Σῷ Υἱῷ θαὶ Θεῷ, ὅπσο ῥπζζῶκελ Ἁγλή, ἐθ ηῶλ ηνῦ 

θόζκνπ ζθαλδάισλ, ἀλπκλνῦληεο Γέζπνηλα, ηὰ κεγαιεῖά Σνπ. 

 

Σηεξέσζνλ, Θενθιεηὼ ηνὺο ηηκῶληάο ζε ἐλ ἀγάπῃ, ὅηη πέιεηο 

ἐλ νὐξαλνῖο κεζίηξηα ἄκαρνο, θαὶ δίδαμνλ πάληαο θηιαλζξσπίαλ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Ὁξῶζα Φξηζηνῦ ζπζίαλ ἐπεπόζεζαο, ἐμ ὅιεο ςπρῆο, 

δηαθνλεῖλ ηνῖο πέλεζη· δηὸ Μήηεξ γέγνλαο, πελνκέλσλ πάλησλ 

Θενθιεηώ· Φξηζηὸλ νὖλ ἱθέηεπε ἀεί, ὑπὲξ πάλησλ ἡκῶλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ταπεηλὴ θαὶ θηιάδειθνο, ὦ Θενθιεηὼ ηῆο ἀγάπεο πξόηππνλ, 

ἀλεδείρζεο ἐλ ηνῖο ἔξγνηο ζνπ, ὁδεγνῦζα πάληαο πξὸο Φηιάλζξσπνλ. 
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Ἡιηόκνξθε ἔδεημαο, ηὴλ θηιαλζξσπίαλ ηὴλ ζενθίιεηνλ, ἐλ 

ηνῖο ιόγνηο θαὶ ηνῖο ἔξγνηο ζνπ, Μῆηεξ ηνῦ ἐιένπο ζενδόμαζηε. 

 

Νηθεηήξηα ᾄζκαηα, ὦ Θενθιεηὼ θαηδξῶο ζνη πξνζθέξνκελ, 

θαζηθέηεπε ηὸλ Κύξηνλ, ἵλα ἐιεήκνλεο γελώκεζα 

 

Θενηνθίνλ. 

δσξήζσ Παλάρξαληε, ηῷ βξνηείῳ γέλεη ράξηλ ζσηήξηνλ, ὡο 

γελλήζαζα ηὸλ Κύξηνλ, ηὸλ ιπηξώζαληα ηὰ ζύκπαληα. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Λύηξσζηλ ςπρῆο, ἐμαηηνῦκαη ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ, ιαβεῖλ ὦ 

Μῆηεξ παξὰ ηνῦ Ἰεζνῦ, θαὶ ηὴλ εἰξήλελ, ηνῦ Πλεύκαηνο ηὴλ 

ζεόζδνηνλ. 

 

Δὔθξαλνλ ἡκᾶο, ἀξεηαῖο ζνπ ὦ ηξηζόιβηε, θαὶ ηὴλ ἀγάπελ 

δίδαμνλ ηνῦ Θενῦ, ηὴλ ἐιενῦζαλ, ἐλ ράξηηη πάληα ἄλζξσπνλ. 

 

Ἡ Θενθιεηώ, δη’ ἀγάπεο πξὸο ηνὺο πάζρνληαο, ηῆο ἀιεζνῦο 

ραξᾶο ἐπιήξσζε ηὴλ ςπρήλ, θαζνδεγνῦζα, ἡκᾶο πξὸο δσὴλ ηὴλ 

θηιάλζξσπνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μῆηεξ ηὸλ Φξηζηόλ, ἐλ ἀγθάιαηο Σνπ βαζηάζαζα, θαὶ 

γαινπρήζαζα Αὐηὸλ ὑπεξθπῶο, θαζηθεηεύεηο, ὑπὲξ ηῶλ πίζηεη 

ηηκώλησλ Σε. 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Οὐξάληνλ, ἐθ Θενῦ ηὸλ ζηέθαλνλ, ἡ θηιάλζξσπνο ἐδέμαην 

Μήηεξ, ἐλ ηῇ δσῇ, ηῇ ἀγήξῳ θαὶ ζείᾳ, εὐθξαηλνκέλε ζὺλ ηνῖο 

ἐιεήκνζηλ· αὐηῆο ιηηαῖο πξὸο ηὸλ Φξηζηόλ, νἱ βξνηνὶ ἐθ θζνξᾶο 

ιπηξσζείεκελ. 

 

Ννῦλ ἔκθξνλα, ζῷ ἱθέηῃ ράξηζαη, ζαπκαζηὴ Θενθιεηὼ 

ἐιεῆκνλ, ἵλα θἀγώ, ζείῳ πόζῳ δηώθσ, ηὴλ ηνῦ ἐιένπο ραξὰλ ηὴλ 

ζσηήξηνλ· ἣλ εἴιεθαο παξὰ Φξηζηνῦ, ἀλαπαύνπζα πέλεηαο ράξηηη. 

 

Ἀλάζηεζνλ, ζαῖο πξεζβείαηο πάληηκε, ηὴλ ἀζιίαλ κνπ ςπρὴλ 

θαὶ θαξδίαλ· ὅηη δεηλῶο, πνιεκεῖ κε ὁ πιάλνο, θαὶ πεηξαζκῶλ 

πηθξνῖο βέιεζη βάιιεη κε· ἐδόζε γάξ ζνη ἐθ Θενῦ, παῤῥεζία 

πξεζβείαο παλέλδνμε. 
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Θενηνθίνλ. 

Ἀλύκθεπηε, ηὸλ Φξηζηὸλ γεγέλεθαο, ὑπὲξ θύζηλ ηε θαὶ ιόγνλ 

ὡο βξέθνο, θαὶ ἐλ ρεξζί, ηὸλ Θεόλ Σνπ βαζηάδεηο, θαὶ ἐθ καδῶλ Σνπ 

Αὐηὸλ γαινπρεῖο ζεπηῶο· δηὸ ὡο Μήηεξ ηνῦ Θενῦ, ὑπὲξ πάλησλ ἀεὶ 

θαζηθέηεπε. 

 

Σηεξέσζνλ, Θενθιεηὼ ηνὺο ηηκῶληάο ζε ἐλ ἀγάπῃ, ὅηη πέιεηο 

ἐλ νὐξαλνῖο κεζίηξηα ἄκαρνο, θαὶ δίδαμνλ πάληαο θηιαλζξσπίαλ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Δὐζπιαγρλίαο ὦ Θενθιεηὼ πέιεηο πξόηππνλ, θηιαλζξώπσλ δὲ 

πάλησλ δηδάζθαινο ἔλζενο, ἐλδεῶλ ηε θαὶ ἀζζελῶλ πξνζηάηηο 

ἀζαιήο· δηὸ ἔιαβεο ἐλ νὐξαλνῖο, ζαββαηηζκνῦ ηαὴλ δσξεάλ, θαὶ 

ραξὰλ ἀλεθιάιεηνλ· δίδαμνλ ζαῖο πξεζβείαηο, ηαὴλ ἐιεεκνζύλελ, 

ηνῖο εὐθεκνῦζί ζε πηζηῶο, θαὶ ηηκῶζί ζνπ ηαὸ ὄλνκα. 

 

Δἶηα, νἱ Ἀλαβαζκνί· ηὸ α΄ Ἀληίθσλνλ ηνῦ δ΄ ἤρνπ. 

Πξνθείκελνλ. Ὑπομένων ὑπέμεινα ηὸν Κύριον καὶ προζέζτε 

μοι καὶ εἰζήκοσζε ηῆς θωνῆς ηῆς δεήζεώς μοσ. 

Ση. Ἔζηηζεν ἐπὶ πέηραν ηοὺς πόδας μοσ καὶ καηηύθσνε ηὰ 

διαβήμαηά μοσ. 

Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ἔζηε ὁ Ἰεζνῦο ἐπὶ ηόπνπ πεδηλνῦ· θαὶ ὄρινο 

πνιὺο καζεηῶλ Αὐηνῦ, θαὶ πιῆζνο πνιὺ ηνῦ ιανῦ, ἀπὸ πάζεο ηῆο 

Ἰνπδαίαο θαὶ Ἱεξνπζαιήκ, θαὶ ηῆο παξαιίνπ Τύξνπ θαὶ Σηδῶλνο, νἳ 

ἦιζνλ ἀθνῦζαη Αὐηνῦ, θαὶ ἰαζῆλαη ἀπὸ ηῶλ λόζσλ αὐηῶλ· θαὶ νἱ 

ὀρινύκελνη ἀπὸ πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ θαὶ ἐζεξαπεύνλην. Καὶ πᾶο 

ὁ ὄρινο ἐδήηεη ἅπηεζζαη Αὐηνῦ, ὅηη δύλακηο παξ’ Αὐηνῦ ἐμήξρεην 

θαὶ ἰᾶην πάληαο. Καὶ αὐηόο, ἐπάξαο ηνὺο ὀθζαικνὺο Αὐηνῦ εἰο ηνὺο 

καζεηὰο Αὐηνῦ, ἔιεγελ· καθάξηνη νἱ πησρνί, ὅηη ὑκεηέξα ἐζηὶλ ἡ 

Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ· καθάξηνη νἱ πεηλῶληεο λῦλ, ὅηη ρνξηαζζήζεζζε· 

καθάξηνη νἱ θιαίνληεο λῦλ, ὅηη γειάζεηε· καθάξηνί ἐζηε, ὅηαλ 
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κηζήζσζηλ ὑκᾶο νἱ ἄλζξσπνη, θαὶ ὅηαλ ἀθνξίζσζηλ ὑκᾶο, θαὶ 

ὀλεηδίζσζηλ, θαὶ ἐθβάισζηλ ηὸ ὄλνκα ὑκῶλ ὡο πνλεξόλ, ἕλεθα ηνῦ 

Υἱνῦ ηνῦ ἀλζξώπνπ. Φάξεηε ἐλ ἐθείλῃ ηῇ ἡκέξᾳ θαὶ ζθηξηήζαηε· 

ἰδνὺ γὰξ ὁ κηζζὸο ὑκῶλ πνιὺο ἐλ ηῷ νὐξαλῷ. 

 

Διεεζόλ κε ν Θεόο… 

 

Γόμα. Ταῖο ηῆο Σῆο Ὁζίαο… 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεός... 

Φαῖξε ζενηίκεηε, Θενθιεηὼ ηῶλ πελήησλ, ἡ ηξνθὸο ἡ ἔλζενο, 

θηιαλζξώπσλ πξόηππνλ θαὶ ὑπόδεηγκα· ἐλ ραξᾷ πάληηκε, ηνῖο 

πησρνῖο ζὸλ πινῦηνλ, ἀζζελέζη ηὴλ ζὴλ κέξηκλαλ, Φξηζηῷ θαξδίαλ 

ζνπ, εὐαγγειηθῶο πόζῳ δέδσθαο· ἀγάπεο δῶξα ηίκηα, ὄλησο 

ἐιαρίζηνηο ἐζθόξπηζαο· ὅζελ ὁ Γεζπόηεο, ἐλ δώκαζη ιακπξνῦ 

ζαββαηηζκνῦ, ζὲ ἐιεῆκνλ ἐδέμαην, ὁ κόλνο Φηιάλζξσπνο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἰζρύτ Παξαθιήηνπ, εἰζειήιπζαο Μῆηεξ εἰο Βαζηιείαλ Θενῦ, 

ζηεθζεῖζα ἐπαμίσο, ἐλ κέζῳ ηῶλ Ἁγίσλ, κεζ’ ὧλ ςάιιεηο πξὸο 

Κύξηνλ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Μεηὰ ηῶλ θηιαλζξώπσλ, ἱθεηεύνκελ ζείαλ Θενθιεηὼ 

ζαπκαζηήλ, δηδάμαη ἡκᾶο πάληαο, ιηηαῖο αὐηῆο ἀγάπελ, ἵλα 

ζύκςπρνη ςάιινκελ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ὦ Μῆηεξ ηνῦ ἐιένπο, θαηειάκπξπλνλ πάζαηο ηαῖο ἀξεηαῖο ζὴλ 

ςπρήλ, κεηὰ δὲ ηῶλ πελήησλ, Φξηζηῷ ηῷ Εσνδόηῃ, κειῳδεῖο ζείᾳ 

ράξηηη· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ναὸο ηνῦ ζείνπ Λόγνπ, γέγνλαο Παξζέλε, θαὶ θσηνθόξνο 

ζθελή, ἱθέηεπε ἀπαύζησο, ὑπὲξ ηῶλ Σὲ ὑκλνύλησλ, θαὶ θαηδξῶο 

ζπκςαιιόλησλ Σνη· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 
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ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἰζρύτ Λόγνπ, Θενθιεηὼ ἐληζρύεη, ηνὺο ἐλ ζιίςεη δεηλῶο 

ηξπρνκέλνπο, ζὺλ αὐηῇ ὑκλνῦληαο, Φξηζηὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Καηαηξπθῶζα, ηῶλ ἀγαζῶλ Βαζηιείαο, ἡ θηιάλζξσπνο πάληαο 

ἀγείξεη, ηὸλ Φξηζηὸλ ὡο Λόγνλ, ὑκλεῖλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Ὁκνινγνῦζα, θηιαλζξσπίαλ ηνῦ Λόγνπ, ἐλ Σηὼλ ζαββαηίδεηο 

ὦ Μῆηεξ, ἀλπκλνινγνῦζα, Αὐηὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γεδνμαζκέλε, ἐθ γεγελῶλ ἡ Παξζέλνο, δεπηεξεῖα Τξηάδνο 

θαηέρεη, ἧο ηὴλ ζείαλ δόμαλ, ὑκλεῖ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Ἅπαο γεγελήο. 

Ἡδέσο δηεθόλεη, ηνῖο ἐλ δπζηπρίαηο, Θενθιεηὼ ἡ ἁγία, 

νἰθνῦζα ἐλ γῇ, θαὶ ζὺλ Ἀγγέινηο ἐλ πόιῳ, ἀεὶ εὐθξαίλεηαη. 

 

Μεηάδνο κνη ηὸλ δῆινλ, ηῆο θηιαλζξσπίαο, Θενθιεηὼ 

ζενθόξε, ἐιένπο πεγή, θαὶ ηῆο ἀγάπεο ηὴλ ράξηλ, πξὸο ηὸλ 

ζπλάλζξσπνλ. 

 

Ὁκόηξνπνλ Γνξθάδνο, ζὲ ὁκνινγνῦκελ, θαὶ θηιαλζξώπσλ 

Ἁγίσλ, ὦ Μῆηεξ ζεπηή, θαὶ ἀξεηῆο ηνῦ ἐιένπο ηὸ ἀθξνζίληνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

κλήζσκελ Μαξίαλ, Λόγνπ ηὴλ Μεηέξα, θαὶ πξνζηαζίαλ θαὶ 

ζθέπελ, πηζηῶλ θξαηαηάλ, ηῶλ Ἀζσκάησλ ηὴλ δόμαλ, θαὶ ηὸ 

ἐληξύθεκα. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Γεῦηε ηὴλ Ἁγίαλ Θενθιεηώ, πελήησλ πξνζηάηηλ, θαὶ δηάθνλνλ 

ἀζζελῶλ, ηῆο θηιαλζξσπίαο, ὑπόδεηγκα θαὶ ηύπνλ, ηῆο ἀξεηῆο ηὸ 

θιένο, ἀλεπθεκήζσκελ. 
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Μεηέξα ἐιένπο Θενθιεηώ, πελνκέλσλ ῥῦζηηλ, παξαθιήηνξα 

ἀζζελῶλ, θαὶ ηῶλ ἀλάγθαηο, ζεόζδνηνλ πξνζηάηηλ, ηηκήζσκελ ἐλ 

ὕκλνηο, ηὴλ ἐιεήκνλα. 

 

Ἀγάπελ ηηκήζσκελ εὐιαβῶο, ζεῖνλ ἐθκαγεῖνλ, ηὴλ Ἁγίαλ 

Θενθιεηώ, ηὴλ ἀλαισζεῖζαλ, ὑπὲξ ηῶλ ἐλ ἀλάγθαηο, ἐλ δόμῃ δὲ 

ζηεθζεῖζαλ, ρεηξὶ ηνῦ Πιάζαληνο. 

 

Σηήξημνλ θαξδίαο ηῶλ εὐζεβῶλ, ἐλ δηαθνλίαηο, ἀζζελνύλησλ 

Θενθιεηώ, ηῶλ ηε πελνκέλσλ, θαὶ πάλησλ ζιηβνκέλσλ, ὡο Μήηεξ 

ηνῦ ἐιένπο, θαὶ δόμεο κέηνρνο. 

 

Ὕκλνηο εὐθεκήζσκελ ἀδειθνί, ἀγάπεο ηὸλ ηύπνλ, ηὴλ Ἁγίαλ 

Θενθιεηώ, ηῆο θηιαλζξσπίαο, δηδάζθαινλ ἐλ ἔξγνηο, κηκνύκελνη 

ζπζίαλ, αὐηῆο ηὴλ ἔλζενλ. 

 

Φάξηηη Κπξίνπ ἐλ νὐξαλνῖο, ἀεὶ ζαββαηίδεηο, ζὺλ Ἁγίνηο 

Θενθιεηώ, ὡο κήηεξ ἀγάπεο, θαὶ ἀξεηῆο δνρεῖνλ· ἱθέηεπε ηὸλ 

Λόγνλ, ὑπὲξ ηνῦ γέλνπο ζνπ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Γόμα. 

Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ 

λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ 

εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ 

ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

 

 



[49] 

 

 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

 

 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Γεῦηε, ηὴλ ζεπηὴλ Θενθιεηώ, ἐιεεκνζύλεο ηὸ θιένο, ἐλ 

ἐγθσκίσλ ᾠδαῖο, πάληεο εὐθεκήζσκελ, θαὶ κεγαιύλσκελ· ηνῦ 

Φξηζηνῦ ηὸ ἀληίγξαθνλ, πελήησλ κεηέξα, πάλησλ ηῶλ παζρόλησλ 

δέ, ζεπηὴλ δηάθνλνλ. Αὕηε, νὐξαλίῳ παζηάδη, ραίξεη ζὺλ Ἀγγέινηο 

ἀπαύζησο, ἐλ ᾠδαῖο ὑκλνῦζα ηὸλ Θεάλζξσπνλ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

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

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 

 


	3 Αυγούστου Παρακλητικός Κανών Ὁσίας                                                                             ΘΕΟΚΛΗΤΩΣ τῆς Θαυματουργοῦ, ἀρχιμ. Νικ. Ἀεράκη



