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15 Απγνύζηνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηελ Κπξίαλ 

Γέζπνηλαλ εκώλ Θενηόθνλ ηελ Διενύζαλ 

Πνίεκα Αζαλαζίνπ Ιεξνκνλάρνπ ηκσλνπεηξίηνπ 

 

άξρόκεζα άλαγηλώζθνληεο ηνλ ΡΜΒ’ (142) Ψαικόλ. 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ, … 

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

                       Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τὸλ ιεήκνλα Θεὸλ ἡ ηεθνῦζα, ἐθ ηῆο γαζηξόο ζνπ, ἀγαζὴ 

ιενῦζα, πινπηεῖο επαῤῥεζίαζηνλ πξεζβείαλ πξὸο Αηόλ· ὅζελ 

ηνὺο ηηκληάο ζνπ ηὴλ ἁγίαλ εἰθόλα, θύιαηηε ἀείπνηε, ἐθ θηλδύλσλ 

παληνίσλ, θαὶ ηῶ ἐιέεη ζείαο ζνπ ζηνξγῆο, ἡκῖλ ζπγρώξεη, ηὰ ἄπεηξα 

πηαίζκαηα. 

                                    Γόμα, ὅκνηνλ 
Τὴλ ζεβαζκίαλ ζνπ Μνλὴλ ιενῦζα, ἐλ ᾗ ζπλήζξνηζαο ἡκᾶο ὡο 

ζηξνπζία, δηὰ παληὸο πεξίζθεπε ηαῖο ζείαηο ζνπ εραῖο, 

πάληνηε ἀλάπηνπζα, ἐλ ἡκῖλ ηὴλ ἀγάπελ, θαὶ ηὴλ ἐπηπόζεζηλ, ηῆο 

Φξηζηνῦ Βαζηιείαο, ὅπσο ὁκνῦ κεηὰ παξζεληθλ, ρνξλ ηῆο δόμεο 

Αηῆο ζπκκεηάζρσκελ. 

                                 Καὶ λῦλ, ὅκνηνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε, ιενῦζα, ηὰο δπλαζηείαο ζνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη, εἰ κὴ γὰξ ζὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῥῤύζαην 

ἐθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ ηίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο νθ 

ἀπνζηκελ, Γέζπνηλα, ἐθ ζνῦ, ζνὺο γὰξ δνύινπο ζῴδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλλ. 

Ψαικὸο Ν´(50) 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, ….. 

Δἶηα ςάιιεηαη ὁ θαλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: 

«ιένπο ἄλνημνλ ἡκῖλ, ιενῦζα, ηὴλ πύιελ. Ἀ(ζαλάζηνο)». 
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                ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι.δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

ιένπο ηεθνῦζα Θεόλ, Ἁγλή, Αηὸλ ἐθδπζώπεη, πὲξ πάλησλ ηλ 

ειαβο, ηηκώλησλ ηὴλ ζείαλ ζνπ εἰθόλα, ηὴλ ἐθπεγάδνπζαλ ῥεῖζξα 

ἰάζεσλ. 

Ληκέλα εξίζθνκελ, Ἀγαζή, ζεπηήλ ζνπ εἰθόλα, ἐλ θηλδύλνηο θαὶ 

πεηξαζκνῖο, εἰδόηεο ὡο πάληνηε ἐθβιύδεη, ζείνπ ἐιένπο ἀείδσα 

λάκαηα. 

ιέεζνλ πάληαο ηνὺο ειαβο, θαηαπξνζθπλνῦληαο, ιενῦζα, ηὴλ 

ζὴλ κνξθήλ, θαὶ δίδνπ ἑθάζηῳ ηὸ ζπκθέξνλ, πξὸο ζσηεξίαο ςπρῆο 

ηὴλ ἐπίηεπμηλ. 

Οξάληνλ δξνλ παξὰ Θενῦ, ἡκῖλ ἐραξίζζε, ιενῦζα, ἡ ζὴ εἰθώλ, 

ἐλ ηαύηῃ γὰξ ᾤθεζελ ἡ ράξηο, ἣλ δηαλέκεηο ηνῖο πόζῳ ηηκζί ζε. 

                            ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ὕςσζόλ ζνπ ηὰο ρεῖξαο, πξὸο ηὸλ Θεὸλ, Πάλαγλε, θαὶ πὲξ ἡκλ 

ἐθδπζώπεη, ηλ πξνζθπλνύλησλ ζε, εἰ γὰξ θαὶ ζθάιινκελ, ὅκσο εἰο 

ζὲ ηὴλ ἐιπίδα, ιενῦζα, ἔρνκελ, ἐπαλνξζώζεσο. 

Σηῆζνλ, ὦ ιενῦζα, ηὰ ηνῦ ἐρζξνῦ ζθάλδαια, θαὶ ςπραῖο εἰξήλελ 

ζνπ δίδνπ, ἀπαξαζάιεπηνλ, ὅπσο δνμάδσκελ, 

ηὴλ ἀλππέξβιεηνλ ράξηλ, ἣλ παξέζρε Κύξηνο, ζνὶ ηῇ Μεηξὶ Αηνῦ. 

Ἀζζελνῦληαο ἐλ θιίλῃ, θαὶ λνζεξνῖο πάζεζη, ἴαζαη, ζεκλὴ ιενῦζα, 

ηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ· ὅπσο εγλώκνλα, εραξηζηίαλ θαξδίαο, πάληνηε 

πξνζθέξσκελ, ὡο εεξγέηηδη. 

Νηθεηάο, ιενῦζα, θαηὰ παζλ ἅπαληαο, δεῖμνλ ηνὺο αἰηνῦληαο 

ἀπαύζησο, ηὴλ ζὴλ βνήζεηαλ, ὅηη πέξθεηηαη, 

ἡκλ ηὸ βάξνο ηνῦ ἔζνπο, ὅπεξ πξνζεγέλεην, θύζηο δεπηέξα ηηο. 

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ θαὶ βιάβεο ἀληηθεηκέλνπ, ηνὺο 

πξνζηξέρνληαο πίζηεη ἁγία εἰθόλη ζνπ, θαὶ δίδνπ ράξηλ κεηξηθὴλ, 

ιενῦζα Παξζέλε. 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ, παλύκλεηε ιενῦζα, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη, ηῆο ςπρῆο κνπ ἄιγνο. 
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                           Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

ιένπο πεγήλ, ηὸλ Κύξηνλ γελλήζαζα, ἐιένπο θαὶ ζύ, 

παξέρεηο ηὰ ραξίζκαηα, ιενῦζα πάλζεκλε, ηνῖο ηηκζη ζεπηὴλ 

εἰθόλα ζνπ, θαὶ πξνζηαζία ἀῤῥαγήο, πάξρεηο, Πάλαγλε, ηῆο 

Μάλδξαο ζνπ. 

                          ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Ὅηαλ λέθε ζθνηίδσζη, Μῆηεξ ιενῦζα, ςπρὰο ηλ ηέθλσλ ζνπ, θαὶ 

πξνβιήκαηα παξάγσζηλ, ἥιηνλ ἡκῖλ δὸο ηῆο ἀγάπεο ζνπ. 

Ἰαηξὸο ἐπηθάλεζη, ἐλ ηαῖο ἀζζελείαηο ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο, ιενῦζα, 

ηλ ηηκώλησλ ζε, ῥζηλ ἀδηάζεηζηνλ παξέρνπζα. 

Ξελσζέληαο ηνῖο πηαίζκαζη, αὖζηο, ιενῦζα, ἡκᾶο ἐπίζηξεςνλ, εἰο 

ἀγάπελ ζείνπ Τόθνπ ζνπ, θαὶ ἀεὶ ἀπηώηνπο δηαθύιαμνλ. 

Οδακόζελ βνήζεηαλ, ἄιιελ, ιενῦζα, ηῆο ζῆο ἐιπίδνκελ, ἐλ 

θηλδύλνηο θαὶ ἐλ ζιίςεζηλ, ἃο γελλᾷ ηνῦ βίνπ ἡ πεξίζηαζηο. 

                               ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ννῦλ ἡκλ λαόλ, ιενῦζα, δεῖμνλ ἅγηνλ, ἔλζα ηὸ ὄλνκα Κπξίνπ 

Ἰεζνῦ, παξακέλνλ, ἁγηάζεη πᾶζαλ ὕπαξμηλ. 

Ἧο δόμεο Θενῦ, ἀπνιαύνπζηλ νἱ Ἅγηνη, ζεπηαῖο εραῖο ζνπ 

θαηαμίσζνλ, ιενῦζα, ηνῦο ηηκληαο ηὴλ εἰθόλα ζνπ. 

Μεῖλνλ κεζ’ ἡκλ, ιενῦζα, ἐλ ηαῖο ζιίςεζη, θαὶ ηαῖο ηνῦ βίνπ 

ἀδνθήηνηο ζπκθνξαῖο, ρνξεγνῦζα, ηὴλ ἐιπίδα ηῆο ἀγάπεο ζνπ. 

Ἵλα ζε ἀεί, ιενῦζα, κεγαιύλσκελ, ζύληξηςνλ βέιε ηνῦ 

ἀιάζηνξνο, ηνῦ πνιεκνῦληνο, πεηξαζκνῖο ἡκᾶο ἀείπνηε. 

                           ᾨδὴ Ϛ΄. Σὴλ δέεζηλ. 

Νεόηεηα, ἐθ πνιέκσλ θύιαηηε, ιενῦζα παλακώκεηε Κόξε, 

ζθέπελ ηὴλ ζήλ, κπζηηθο ἐθαπινῦζα, θαὶ πξνζηαζίαλ δηδνῦζά ζνπ 

ἄκαρνλ, ἐλ ὥξᾳ ηῇ ηλ πεηξαζκλ, νὓο ὡο λέθε ηαρέσο ἀθάληδε. 
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ιέεζνλ, ιεῆκνλ Γέζπνηα, ηαῖο πξεζβείαηο ιενύζεο Μεηξόο 

ζνπ, πάληαο ἡκᾶο, ηνῦο εἰο ζὲ βαπηηζζέληαο, θαὶ ηὴλ ζὴλ θιῆζηλ 

πινπηνῦληαο ηὴλ πάληηκνλ, εἰ γὰξ θαὶ πίπηνκελ ἀεί, ἐμαηηνύκεζα 

κέγα ζνπ ἔιενο. 

Λππνῦκέλ ζε, ιεῆκνλ Κύξηε, θαζ’ ἑθάζηελ ηαῖο πνιιαῖο 

ἁκαξηίαηο, ὅκσο πξὸο ζέ, πξνβαιιόκεζα πξέζβηλ, ηὴλ ιενῦζαλ θαὶ 

Ἄρξαληνλ Γέζπνηλαλ, πηζηεύνληεο ὅηη πνιύ, παξὰ ζνὶ ἐμηζρύεη ὡο 

Μήηεξ ζνπ. 

Δξήθακελ, ἀζθαιὲο πξνζθύγηνλ, ιενῦζα, ηὴλ ἁγίαλ κνξθήλ ζνπ, 

ἐμ ἧο ἀεί, ηλ ραξίησλ ηὸ πιῆζνο, δηαβηβάδεηαη ηνῖο πξνζθπλνῦζί 

ζε, θαὶ πίζηεη ιύζηλ ηλ πνιιλ, αἰηεκάησλ δεηνῦζηλ ἑθάζηνηε. 

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

ἡκεξλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ, παλύκλεηε ιενῦζα, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

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

 

                       Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Τνῦ ἐιένπο Κπξίνπ πεπιήξσληαη, νξαλόο, ιενῦζα, θαὶ γήτλα, ἐμ 

νὗ ἔθπ·ὁ ιεήκσλ ἐθ θνηιίαο ζνπ ἁγλῆο, δηὸ Τνῦηνλ ἐθηελο, κὴ 

δηαιίπῃο ἐθδεηεῖλ, αἰηεκάησλ ἐθπιήξσζηλ, πάλησλ ηλ 

πξνζθπλνύλησλ, ζείαλ κνξθήλ ζνπ, Μῆηεξ, θαὶ ἀμηώζῃ κεηαζρεῖλ, 

ηλ Ἁγίσλ ζείαο ράξηηνο. 

Πξνθείκελνλ. 
Μλεζζήζνκαη ηνῦ ὀλόκαηόο ζνπ ἐλ πάζῃ γελεᾷ θαὶ γελεᾷ. 

Σηίρ. Ἄθνπζνλ, ζύγαηεξ, θαὶ ἴδε θαὶ θιῖλνλ ηὸ νὖο ζνπ θαὶ ἐπηιάζνπ 

ηνῦ ιανῦ ζνπ θαὶ ηνῦ νἴθνπ ηνῦ παηξόο ζνπ θαὶ ἐπηζπκήζεη ὁ 

βαζηιεὺο ηνῦ θάιινπο ζνπ. 

Δὐαγγέιηνλ, Ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (1,39-49.56) 

λ ηαῖο ἡκέξαηο ἐθείλαηο ἀλαζηᾶζα Μαξηὰκ ἐπνξεύζε εἰο ηὴλ 

ξεηλὴλ, εἰο πόιηλ Ἰνύδα, θαὶ εἰζῆιζελ εἰο ηὸλ νἶθνλ Εαραξίνπ, θαὶ 

ἠζπάζαην ηὴλ ιηζάβεη. Καὶ ἐγέλεην ὡο ἤθνπζελ ἡ ιηζάβεη ηὸλ 

ἀζπαζκὸλ ηῆο Μαξίαο, ἐζθίξηεζε ηὸ βξέθνο ἐλ ηῇ θνηιίᾳ αηῆο, θαὶ 

ἐπιήζζε Πλεύκαηνο Ἁγίνπ ἡ ιηζάβεη θαὶ ἀλεθώλεζε θσλῇ 

κεγάιῃ θαὶ εἶπελ· Δινγεκέλε ζὺ ἐλ γπλαημὶ θαὶ εινγεκέλνο ὁ 
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θαξπὸο ηῆο θνηιίαο ζνπ. Καὶ πόζελ κνη ηνῦην, ἵλα ἔιζῃ ἡ κήηεξ ηνῦ 

Κπξίνπ κνπ πξόο κεϗ Ἰδνὺ γὰξ ὡο ἐγέλεην ἡ θσλὴ ηνῦ ἀζπαζκνῦ 

ζνπ εἰο ηὰ ὦηά κνπ ἐζθίξηεζε ηὸ βξέθνο ἐλ ἀγαιιηάζεη ἐλ ηῇ θνηιίᾳ 

κνπ. Καὶ καθαξία ἡ πηζηεύζαζα, ὅηη ἔζηαη ηειείσζηο ηνῖο 

ιειαιεκέλνηο αηῇ παξὰ Κπξίνπ. Καὶ εἶπε Μαξηάκ· Μεγαιύλεη ἡ 

ςπρή κνπ ηὸλ Κύξηνλ, θαὶ ἠγαιιίαζε ηὸ πλεῦκά κνπ ἐπὶ ηῶ Θεῶ ηῶ 

ζσηῆξί κνπ, ὅηη ἐπέβιεςελ ἐπὶ ηὴλ ηαπείλσζηλ ηῆο δνύιεο αηνῦ. 

Ἰδνὺ γὰξ ἀπὸ ηνῦ λῦλ καθαξηνῦζί κε πᾶζαη αἱ γελεαί. Ὅηη ἐπνίεζέ 

κνη κεγαιεῖα ὁ Γπλαηὸο θαὶ ἅγηνλ ηὸ Ὄλνκα αηνῦ. Ἔκεηλε δὲ 

Μαξηὰκ ζὺλ αηῇ ὡζεὶ κῆλαο ηξεῖο θαὶ πέζηξεςελ εἰο ηὸλ νἶθνλ 

αηῆο. 

Γόμα. 

Ταῖο ηῆο ιενύζεο, πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε, ηλ 

ἐκλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ λῦλ. 

Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε, ηλ 

ἐκλ ἐγθιεκάησλ. 

Πξνζόκνηνλ. 

ηίρ. Ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Ἦρνο πι.β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

ιεῆκνλ Κύξηε, ηῆο ιενύζεο Μεηξόο ζνπ, ηαῖο ζεξκαῖο δεήζεζηλ, 

ζύξαλ ηνῦ ἐιένπο ζνπ πᾶζηλ ἄλνημνλ, ηνῖο πηζηο πξνζπίπηνπζη ηῇ 

αηῆο εἰθόλη, πᾶζαλ λόζνλ ἐμηώκελνο, ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο, θαὶ 

ἐρζξνῦ ηὰ βέιε ἀθάληζνλ· εἰξήλελ δὸο ηὴλ ἄζεηζηνλ, θαὶ ἁκαξηηλ 

ηὴλ ζπγρώξεζηλ. λ δὲ ηῇ ἐζράηῃ, ἡκέξᾳ θαηαμίσζνλ ἡκᾶο, ηῆο 

πνζεηῆο Βαζηιείαο ζνπ, κεηὰ ηλ Ἁγίσλ ζνπ. 

Οδεὶο πξνζηξέρσλ ἐπὶ ζνί, θαηῃζρπκκέλνο ἀπὸ ζνῦ ἐθπνξεύεηαη, 

Ἁγλὴ Παξζέλε ιενῦζα, ἀιι’ αἰηεῖηαη ηὴλ ράξηλ θαὶ ιακβάλεη ηὸ 

δώξεκα, πξὸο ηὸ ζπκθέξνλ ηῆο αἰηήζεσο. 

Μεηαβνιὴ ηλ βιηβνκέλσλ, ἀπαιιαγὴ ηλ ἀζζελνύλησλ 

πάξρνπζα, ιενῦζα Παξζέλε, ζῶδε Μάλδξαλ ζνπ ζεπηήλ, ηλ 

πνιεκνπκέλσλ ἡ εἰξήλε, ηλ ρεηκαδνκέλσλ ἡ γαιήλε, ἡ κόλε 

πξνζηαζία ηλ πηζηλ. 
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                           ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Οξαλὸο θαὶ ἡ γῆ ηε, δηεγνῦληαη ηὸ ἔιενο Παληνθξάηνξνο, δη’ ὅπεξ 

ζε παξέζρε, ἡκῖλ ηνῖο ρξηζησλύκνηο, ιενῦζα πξνζθύγηνλ, ἐλ ηνῖο 

ηνῦ βίνπ δεηλνῖο, θαὶ λόζνηο πνιπηξόπνηο. 

πὲξ πνίκλεο ζνπ ηαύηεο, ηῆο ηηκώζεο εἰθόλα ηὴλ ζεβαζκίαλ ζνπ, 

δπζώπεη ιενῦζα, Φηιάλζξσπνλ Γεζπόηελ, ὅπσο ἔιενο ἄπεηξνλ, 

δείμῃ ἡκῖλ ηνῖο Αηόλ, ἀεὶ δνμνινγνῦζη. 

Σάινλ θόπαζνλ Μῆηεξ, ινγηζκλ ἀκθηβόισλ ηλ ἀλπκλνύλησλ ζε, 

θαὶ πάξερε εἰξήλελ, ςπραῖο ηαῖο θινλνπκέλαηο, ιενῦζα ἐθ 

ζιίςεσλ, ραξὰλ δὲ δίδνπ ἡκῖλ, πξεζβείαηο ζνπ ἁγίαηο. 

Ἄγρε ιῦε ηαρέσο, ιενῦζα ὡο λέθε ηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ, ηῆο λόζνπ δὲ 

θαξθίλνπ, ἀπάιαηηε ηνὺο ὅζνη, ἐπὶ θιίλεο θαηάθεηληαη, ὅπσο ηηκζηλ 

ἀεί, ηὴλ ζείαλ ζνπ εἰθόλα. 

                           ᾨδὴ ε΄. Σὸλ βαζηιέα. 

Τνὺο δνπισζέληαο, ηῇ νζηλ ἐμαξηήζεη, ιενῦζα ἀπάιιαηε 

ηαρέσο, θαὶ ἐιεπζεξίαλ, ςπρλ ηνύηνηο παξάζρνπ. 

Ἡ Μάλδξα αὕηε, πνιππιεζῆ ζαύκαηά ζνπ, ιενῦζα θεξύηηεη 

δηαηόξσο, ἣλ ἀεὶ θπιάηηνηο, ἐθ ζιίςεσλ παληνίσλ. 

Νίθελ παξάζρνπ, θαηὰ παζλ ιενῦζα, ηλ ζιηβόλησλ ςπρὰο ηλ 

πξνζθπλνύλησλ, ζείαλ ζνπ εἰθόλα, ἐλ πάζῃ ειαβείᾳ. 

Πνίαλ ἑηέξαλ, θαηαθπγὴλ ιενῦζα, πιήλ ζνπ εὕξσκελ ἐλ δεηλνῖο 

ηνῦ βίνπ, νἱ ηὴλ ζὴλ εἰθόλα, πινπηνῦληεο εγλσκόλσο. 

                        ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

πὲξ παληὸο ηνῦ θόζκνπ, εὔρνπ ιενῦζα, θαὶ αἰηεκάησλ ηὴλ 

δέεζηλ πξόζδεμαη, ιύζηλ παξέρνπζα ηνύησλ, θαὶ ράξηλ δίδνπζα. 

Λαόλ ζνπ ιενῦζα, θαηαθεύγνληά ζνη, πιῆζνλ ἐιένπο θαὶ πάξηδε 

πηαίζκαηα, ὅπσο ηπρὼλ Παξαδείζνπ, πεξδνμάδῃ ζε. 

Ἡ ράξηο ζνπ κεγίζηε, ιενῦζα Κόξε, θαὶ ἡ ἰζρὺο ηλ ερλ ζνπ 

ἀπέξαληνο, ἃο ηνῖο ζεπηήλ ζνπ εἰθόλα, ηηκζη δώξεζαη. 
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Νπθηόο ηε θαὶ ἡκέξαο, ὕςσζνλ ηὰο ρεῖξαο, πξὸο ηὸλ Γεζπόηελ 

Παλύκλεηε Γέζπνηλα, θαὶ ηνῦ ἐιένπο ηὴλ ράξηλ, ἡκῖλ θαηάγαγε. 

Ἀγθάιαηο ζνπ θξαηνῦζα, ιενῦζα Μῆηεξ, Παληειεήκνλα Κύξηνλ 

αἴηεζαη, ἁκαξηηλ θαὶ πηαηζκάησλ, ἡκλ ηὴλ ἄθεζηλ. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζο, καθαξίδεηλ ζε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ, θαὶ Μεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηλ Φεξνπβείκ, θαὶ ἐλδνμσηέξαλ, ἀζπγθξίησο ηλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο, Θεὸλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, ζὲ κεγαιύλνκελ. 

 

Μῆηεξ ιενῦζα ζαπκαηνπξγέ, ηνὺο ἀζπαδνκέλνπο, ηὴλ εἰθόλα ζνπ 

ηὴλ ζεπηήλ, ζθέπε θαζ’ ἑθάζηελ, ἀπὸ παληὸο θηλδύλνπ, 

θαὶ Βαζηιείαο πύιαο, ηνύηνηο πάλνημνλ. 

Μὴ ἐιιίπῃο ζθέπεηλ ἡκᾶο ἀεί, ιενῦζα Μῆηεξ, ἀπὸ ζιίςεσλ θαὶ 

θαθλ, ηνῦ ἀληηθεηκέλνπ, παξέρνπζα εἰξήλελ, θαὶ ζηαζεξὰλ γείαλ, 

ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο. 

Θείῳ ζνπ ἐιέεη πιεγὰο ἡκλ, ηὰο ἐμ ἁκαξηίαο, ιενῦζα ὡο ἀγαζή, 

ἴαζαη θαὶ δίδνπ, κεηάλνηαλ πηαηζκάησλ, θαὶ ἀιιαγὴλ ηνῦ βίνπ, 

ςπρνζσηήξηνλ. 

Μεηξηθήλ ζνπ ράξηλ δίδνπ Ἁγλή, ηνῖο ἐλ ἀζζελείαηο, θαὶ παληνίνηο 

βίνπ δεηλνῖο, ὅπσο ιενῦζα, εἰθόλα ζνπ ηὴλ ζείαλ, ηηκκελ ἐθ 

θαξδίαο, θαὶ ζὲ δνμάδσκελ. 

Ὥζπεξ ἔρνκέλ ζε ἐλ ηῇ δσῇ, ιενῦζα ζθέπελ, θαὶ πξνζθύγηνλ 

ἀζθαιέο, νὕησο ἐλ ἡκέξᾳ, Γεπηέξαο Παξνπζίαο, γελνῦ πξὸο ηὸλ 

Γεζπόηελ, ἡκλ κεζίηξηα. 

Πάληεο νἱ ρξηζηώλπκνη ειαβο, ζὲ δνμνινγνῦκελ, ιενῦζα Μῆηεξ 

Θενῦ, θαὶ παξαθαινῦκελ, ζπγρώξεζηλ παξάζρνπ, ἐλ γλώζεη θαὶ 

ἀγλνίᾳ, ἐμακαξηάλνπζη. 

Τὴλ Μνλήλ ζνπ θύιαηηε ἀζηλῆ, Μῆηεξ ιενῦζα, ἐμ ἀιάζηνξνο 

πξνζβνιλ, ηὰο δὲ κνλαδνύζαο, αηῆο κὴ δηαιίπῃο, θξαηεῖλ ἐλ ηῇ 

ἀγάπῃ, Υἱνῦ θηιηάηνπ ζνπ. 
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Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

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

εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Σὸ Σξηζάγηνλ… 

θαί ηά Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γάξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηήλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ 

ἁκαξησινί  πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Γόμα. 

Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνί γάξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο ἡκῖλ 

ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηλ ἀλνκηλ ἡκλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαί 

λῦλ  ὡο  εὔζπιαρλνο θαί ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηλ ἐρζξλ ἡκλ. Σύ 

γάξ εἶ Θεόο ἡκλ θαί ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξλ 

Σνπ  θαί  ηό  ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα. 

Καί λῦλ. 
Τῆο εζπιαρλίαο ηήλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εινγεκέλε Θενηόθε, 

ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηλ  πεξηζηάζεσλ· Σύ γάξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηλ Φξηζηηαλλ. 

 

                    Ἦρνο β.΄ Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζε. 

Γεῦηε ιενύζεο ηὴλ κνξθήλ, θαηαπξνζθπλήζσκελ πόζῳ ἵλα 

ιεςώκεζα, ἔιενο ἀκέηξεηνλ ηνῦ Φηιαλζξώπνπ Φξηζηνῦ, λόζσλ 

ζώκαηνο ἴαζηλ, θαὶ ιύζηλ ἀλάγθεο, ἄξζηλ πάζεο ζιίςεσο, θαὶ 

πεηξαζκνῦ ηνῦ ἐρζξνῦ. Αὕηε γὰξ ὡο Μήηεξ δσξεῖηαη, ηνῖο 

ἐμαηηνπκέλνηο ἐλ πίζηεη, ηάρηζηα δεήζεσλ ηὴλ πιήξσζηλ. 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηλ δνύισλ ζνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδά κνπ,εἰο ζὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε πὸ ηὴλ ζθέπελ ζνπ. 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ εκαο Ακήλ 


