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* * * 

Μετὰ τό, Εὐλογητός, ὁ ψαλμὸς 142 

 

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν 

μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου.  

Εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου·καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς 

κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς 

ζῶν.  

Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν 

τὴν ζωήν μου.  

Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος·καὶ ἠκηδίασεν 

ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. 

Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις 

σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων.  

Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός 

σοι. 

Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου.  

Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ 

ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. 

Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωὶ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ 

ἤλπισα. 

Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα 

τὴν ψυχήν μου.  

Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον. 

Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ.  

Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με.  

Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου.  

Καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου· καὶ 

ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού 

εἰμι. 
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τό, Θεὸς Κύριος καὶ τὰ Τροπάρια 

 

Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς. 

 

Τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κλεισούρας Παρθένε, 

σκέπη ὑπάρχεις καὶ ἀντίληψις θεία, 

πηγάζουσα ἰάματα ἀείῤῥοα πιστοῖς,  

τοῖς θερμῶς τιμῶσί σου τὴν ἁγίαν εἰκόνα, 

Μῆτερ Ὁδηγήτρια, 

ἰατρεύουσα πάθη, 

καθικετεύουσα λιταῖς σου τὸν Χριστόν, 

τὸν φιλανθρώπως, γενόμενον ἄνθρωπον. 

 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον, ὅμοιον. 

 

Οὐ σιωπήσομέν ποτε Θεοτόκε,  

τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι,  

εἰ μὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, 

τίς ἡμᾶς ἐῥῤύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνωνϗ  

τίς δὲ διεφύλαξεν, ἕως νῦν ἐλευθέρουςϗ 

οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα ἐκ σοῦ, 

σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεί, 

ἐκ παντοίων δεινῶν. 

 

Εἶτα ὁ Ν΄ ψαλμός· 

 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ 

πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.  

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς 

ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.  

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου 

ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός.  

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, 

ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί 

σε.  
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Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ 

με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς 

σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ 

ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς με ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται 

ὀστέα τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ 

πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς 

ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμά σου 

τὸ Ἅγιόν μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι 

ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ 

ἐπιστρέψουσιν. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, 

ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν 

αἴνεσίν σου. 

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν, ὁλοκαυτώματα οὐκ 

εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν 

συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ 

οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ 

ὁλοκαυτώματα. 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους. 

 

 

Εἶτα ὁ κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: 

«Σκέπε, Κλεισουριώτισσα, τὴν Μονήν σου.’Α(θανάσιος)». 
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ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ.δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. 

 

Σωτῆρι προσάγαγε τὰς εὐχὰς, ἡμῶν Θεοτόκε, προσκυνούντων σου 

τὴν μορφήν, καὶ δίδου τὴν λύσιν αἰτημάτων, πρὸς τὸ συμφέρον 

ψυχῶν Κλεισουριώτισσα. 

 

Κρατοῦσα χειρί σου ἀριστερᾷ, Χριστὸν Παναγία, τῇ ἁγίᾳ σου δεξιᾷ, 

Αὐτῷ τὰς δεήσεις προσκυνούντων, πρὸς εὐλογίαν ταχεῖαν 

προσάγαγε. 

 

Εὑρίσκομεν θείαν ἀναψυχήν, ἐκ θλίψεων βίου, σοὶ προσπίπτοντες 

Ἀγαθή, καὶ θείαν μορφήν σου προσκυνοῦμεν, ἣν ἡ Μονὴ τῆς 

Κλεισούρας πεπλούτηκεν. 

 

Παλάτιον Πάναγνε τοῦ Χριστοῦ, ὑπάρχουσα δεῖξον, τοὺς τιμῶντάς 

σε ἐκ ψυχῆς, Αὐτοῦ οἰκητήρια εὐχαῖς σου, καὶ προσευχῆς συνεχοῦς 

ἐργαστήρια. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος. 

 

Ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ, τοῖς πειρασμῶν κύμασι, ὄντες σὴν βοήθειαν 

Μῆτερ, ἐπικαλούμεθα, ὅπως πρεσβεύουσα, τῷ γλυκυτάτῳ Υἱῷ σου, 

εἰρηνεύσῃς τάχιστα, ζάλην τοῦ δράκοντος. 

 

Κλῖνον ὦτά σου Μῆτερ, τοῖς ταπεινοῖς δούλοις σου, καὶ τὰς 

ἐγκαρδίους αἰτήσεις, δέξαι παρέχουσα, ὦ Κλεισουριώτισσα, ἑνὶ 

ἑκάστῳ τὴν χάριν, ἵνα ἀσπαζώμεθα, θείαν εἰκόνα σου. 

 

Λογισμοὺς σπειρομένους, ἐκ τοῦ ἐχθροῦ Δέσποινα, τοὺς 

ψυχοβλαβεῖς καὶ ἀκάρπους, ἡμῶν ἐκρίζωσον, καὶ μνήμην φύτευσον, 

τοῦ Ἰησοῦ ἰσοβίως, τὴν κοσμοσωτήριον, ὦ Ὁδηγήτρια.  

 

’Ελευθέρωσον νόσων, τῶν ψυχικῶν Ἄνασσα, ὡς τὸν Ἰατρὸν 

τεξαμένη, ἀσπαζομένων σου, θεῖον εἰκόνισμα, καὶ ἐπὶ σὲ 

ῥιψαμένων, Μῆτερ Κλεισουριώτισσα, πίστιν ἰάσεως. 
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Διάσωσον, τοὺς προσκυνοῦντας ἐμπόθως τὴν σὴν εἰκόνα, ἀπὸ 

πάσης ἀνάγκης τοῦ βίου καὶ θλίψεως, καὶ πάρεχε σὴν ἀρωγήν, 

Κλεισουριώτισσα Θεοτόκε. 

 

Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν 

χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι, τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος. 

 

Κάθισμα. Ἦχος β΄. Πρεσβεία θερμή. 

 

Μονήν σου σεπτήν καὶ πάντας τοὺς προστρέχοντας, ἐν ταύτῃ Ἁγνή, 

ἀτρώτους διαφύλαξον, ἐκ παντοίας θλίψεως, καὶ αἰτήσεις 

ἐκπλήρωσον, ταῖς μητρικαῖς σου πρὸς Χριστόν, πρεσβείαις 

Ὁδηγήτρια. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα, Κύριε. 

 

Ἱερόν σου ἐκτύπωμα, δέδωκας Μονῇ σου ὦ Κλεισουριώτισσα, δῶρον 

θεῖον ἐξ οὗ ἄφθονον, πάντοτε τὴν χάριν ἀῤῥυόμεθα. 

 

Σκέπε νέους Πανάχραντε, ἀπὸ φιλοσάρκων βελῶν τοῦ ὄφεως, καὶ 

ἁγνείας οἰκητήρια, τούτους δεῖξον θείαις μεσιτείαις σου. 

 

Οἱ ἐν ἄγχει θλιβόμενοι, βίου Ὁδηγήτρια καταφεύγομεν, τῇ εἰκόνι 

σου αἰτούμενοι, τούτου ὥσπερ νέφους τὴν διάλυσιν. 

 

Ὑγιεῖς Μῆτερ ποίησον, τοὺς ἐν ἀσθενείαις ψυχῆς καὶ σώματος, 

τρυχομένους καὶ εἰκόνα σου, κατασπαζομένους Κλεισουριώτισσα. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς. 

 

Ῥῦσαι ἐκ δεινῆς, τοῦ καρκίνου Μῆτερ μάστιγος, τοὺς τῇ εἰκόνι σου 

προσπίπτοντας πιστῶς, καὶ πάλιν τούτους, ὑγιαίνοντας ἀπόδειξον. 

 

Ἴθυνον Ἁγνή, διαβήματα τιμώντων σε, πρὸς ἐντολῶν Χριστοῦ τὴν 

τήρησιν, καὶ ποθουμένης, σωτηρίας τὴν ἐπίτευξιν.  
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Ὥραν τελευτῆς, συνεχῆ τὴν μνήμην χάρισαι, ὦ Ὁδηγήτρια τοῖς ὅσοι 

σὴν μορφήν, πόθῳ ὡς ζῶσαν, καὶ ἐν πίστει κατασπάζονται. 

 

Τεῖχος Παρθένε, τῆς Μονῆς σου ἀδιάῤῥηκτον, φάνηθι ταύτην 

προστατεύουσα ἀεί, καὶ ἀσκουμένας, φιλοθέως κατευλόγησον.  

 

ᾨδὴ Ϛ΄. Τὴν δέησιν. 

 

Ἱκέτευε, ἐκτενῶς τὸν Κύριον, ὅπως ἄφεσιν πταισμάτων παράσχῃ, 

ἡμῖν τοῖς σέ, προσκυνοῦσιν ἐν πίστει, καὶ ἀληθῆ Θεοτόκον 

γεραίρουσιν, τιμῶσι δέ σου τὸ σεπτόν, ἐν Μονῇ τῆς Κλεισούρας 

εἰκόνισμα. 

 

Σοὶ Δέσποινα, τὴν ἐλπίδα ἅπασαν, σωτηρίας ἀνεθέμεθα πίστει, ὅτι 

πολλαῖς, ἁμαρτίαις λυποῦμεν, τὸν ἀγαθὸν καὶ φιλάνθρωπον Κύριον, 

τὸν ἑκουσίως δι’ ἡμᾶς, τοῦ σταυροῦ ὑποστάντα τὸν θάνατον. 

 

Σταυρούμενον, σὸν Υἱὸν βλεπούσης σου, κατετρώθη μητρική σου 

καρδία, ὅθεν Ἁγνή, θλιβομένων μητέρων, ταῖς ἀταξίαις τῶν τέκνων 

ἐπάκουσον, ἐκ πείρας γὰρ οἶδας καλῶς, ἀλγηδόνας μητρὸς 

Ὁδηγήτρια. 

 

Ἀνάστησον, ἐκ φρικτῆς κολάσεως, οὐσιῶν ἐξαρτωμένους Κυρία, καὶ 

δὸς αὐτοῖς, ἐφεξῆς ἐλευθέρως, διαβιῶσαι εὐχαῖς παναγίαις σου, 

ὅπως εὐγνώμονα ἀεί, σοὶ προσάγωσιν αἴνεσιν Πάναγνε. 

 

Διάσωσον, τοὺς προσκυνοῦντας ἐμπόθως τὴν σὴν εἰκόνα, ἀπὸ 

πάσης ἀνάγκης τοῦ βίου καὶ θλίψεως, καὶ πάρεχε σὴν ἀρωγήν, 

Κλεισουριώτισσα Θεοτόκε. 

 

Ἄχραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων 

τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα δυσώπησον, ὡς ἔχουσα μητρικὴν παῤῥησίαν. 

 

Κοντάκιον. Ἦχος β΄. Προστασία τῶν Χριστιανῶν.  
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Τῶν θαυμάτων ὑπάρχουσα πέλαγος, Ὁδηγήτρια καὶ βρύσις 

ἀείῤῥοος, μεταδίδως, τοῖς προσκυνοῦσί σου εἰκόνα τὴν σεπτήν, ἑνὶ 

ἑκάστῳ Ἀγαθή, προσερχομένῳ εὐλαβῶς, Κλεισουριώτισσα χάριν 

σου. Ὅθεν σε δυσωποῦμεν, σκέπε Μονήν σου θείαν, καὶ τῶν 

αἰτούντων τὰς εὐχάς, τῷ Κυρίῳ προσάγαγε. 

 

Προκείμενον. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ 

γενεᾶ. 

 

Στίχ. Ἄκουσον Θύγατερ καὶ ἴδε, καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου καὶ ἐπιλάθου 

τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς 

τοῦ κάλλους σου. 

 

Εὐαγγέλιον.  

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν. 

 

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀναστᾶσα Μαριάμ, ἐπορεύθη εἰς τὴν 

ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 

Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ 

Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ 

κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ καὶ 

ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ 

εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. Καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα 

ἔλθῃ ἡ Μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με; Ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ 

τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν 

ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται 

τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου. Καὶ εἶπε Μαριάμ· 

Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ 

τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς 

δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατὸς καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς 

τὸν οἶκον αὐτῆς. 

 

Δόξα Πατρί. 
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Ταῖς Ὁδηγητρίας, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη,  

τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν. 

 

Ταῖς Κλεισουριωτίσσης, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη,  

τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

 

Εἶτα ψάλλομεν τὸ προσόμοιον. 

 

Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός... 

 

Ἦχος πλ.β΄.  Ὅλην ἀποθέμενοι. 

 

Πᾶσαν ἀπωλέσαντες, τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, πρὸς σὲ 

καταφεύγομεν καὶ σεπτὴν εἰκόνα σου Ὁδηγήτρια, ἐν Μονῇ ἁγίᾳ σου, 

καταπροσκυνοῦμεν, ἐξαιτούμενοι πρεσβείας σου, ὅπως τῶν θλίψεων 

καὶ ὀδύνης βίου ἐκφύγωμεν, ψυχῆς δὲ καὶ τοῦ σώματος, τάχιστα τὴν 

ἴασιν εὕρωμεν. Καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ, ἐλεύσει γλυκυτάτου σου Υἱοῦ, τοῦ 

Παραδείσου γενώμεθα, κληρονόμοι Ἄχραντε. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 

 

Τὴν Μονήν σου εὑροῦσα, τῆς Κλεισούρας Παρθένε κατοικητήριον, 

ἀνάπαυσις ὑπάρχεις, τῶν ὅσοι προσκυνοῦσι, τὴν ἁγίαν εἰκόνα σου, 

οὓς οἰκητήρια σά, ἀνάδειξον εὐχαῖς σου. 

 

Ἡδονὰς ἐπιγείους, κατεπάτησας Μῆτερ Ἁγνὴ ἐν βίῳ σου, διὸ τοὺς σὲ 

τιμῶντας, ἐνίσχυσον μιμεῖσθαι, καὶ προκρίνειν ἀείποτε, ὡς ἡδονὴν 

τοῦ Χριστοῦ, τὴν θείαν κοινωνίαν. 

 

Νικητὰς ἁμαρτίας, καὶ παθῶν ὀλεθρίων, δεῖξον τοὺς δούλους σου, 

Κυρία Θεοτόκε, δυνάμει τῶν εὐχῶν σου, ὅπως πόθῳ τιμῶμέν σου, 

τὴν παναγίαν μορφήν, τὴν οὖσαν ἐν Κλεισούρᾳ. 
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Μεσιτείαις σου θείαις, τὴν εἰρήνην παράσχου ὦ Ὁδηγήτρια, 

ταραττομένοις οἴκοις, διδοῦσα τὴν ἀγάπην, ἣν ἐχθρὸς ὁ 

παμπόνηρος, ἀπομακρύνας ποθεῖ, διάστασιν συζύγων. 

 

ᾨδὴ η΄. Τὸν βασιλέα. 

 

Ὅταν ἡ θλῖψις, ἐν ταῖς ψυχαῖς ἐπιπίπτῃ, ταύτην Μῆτερ διάλυε ὡς 

νέφος, καὶ ἀντιπαράσχου, χαρὰν τοῖς σὲ τιμῶσι. 

 

Ναός σου Κόρη, ἐν τῇ Κλεισούρᾳ ὡς ἄλλη, κολυμβήθρα τοῦ Σιλωὰμ 

ὑπάρχει, ἐκ τῆς σῆς εἰκόνος, ἐκβλύζων τὰς ἰάσεις. 

 

Ἡλίου πλεῖον, φωτεινοτέρα Παρθένε, οὖσα πᾶσιν ἐκ τῆς σεπτῆς 

μορφῆς σου, ὡς ἀκτῖνας δίδως, τὴν χάριν τῶν θαυμάτων. 

 

Νεῦσον Κυρία, τοῖς σὲ πιστῶς καλουμένοις, καὶ ἐκπλήρου ταχέως 

τὰς αἰτήσεις, ὅπως σὴν εἰκόνα, τιμῶμεν εὐγνωμόνως.  

 

ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον. 

 

Σεμνεῖον τῆς Κλεισούρας, τὸ φιλοξενοῦν σου, τὸ ἱερώτατον Μῆτερ 

εἰκόνισμα, τῶν προσκυνούντων σε τήρει, ἁγιαστήριον. 

 

Ὁδήγησον Παρθένε, τὰς ἐνασκουμένας, ἐν Ἱερᾷ σου Μονῇ πρὸς 

Παράδεισον, καὶ τῷ Κυρίῳ εὐχαῖς σου, ἁπάσας σύναψον. 

 

Ὑπὲρ τῶν σὲ τιμώντων ὕψωσον τὰς χεῖρας, Παρθενομῆτορ ἁγνὴ 

Κλεισουριώτισσα, καὶ ὑπὲρ τούτων Δεσπότην, ἀπαύστως πρέσβευε. 

 

Ἀπαύστως Ἀρχαγγέλου, ψάλλομεν τό, Χαῖρε, εὐγνωμονοῦντες 

Παρθένε τὴν χάριν σου, ἣν ἐξ ἁγίας Μορφῆς σου, πηγάζεις 

ἄφθονον. 

 

εἶτα ἐπιψάλλομεν τό, 
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Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν 

ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν 

τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν 

Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως 

Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν. 

 

Μεγαλυνάρια 

 

Χαίροις Ὁδηγήτρια θαυμαστή, τῆς Μονῆς Κλεισούρας, ἡ 

προστάτις καὶ βοηθός, χαίροις ἡ πληροῦσα, δεήσεις χριστωνύμων, 

καὶ πᾶσι χορηγοῦσα, ῥεῖθρα τῆς χάριτος. 

Τὰς ἐνασκουμένας τῇ σῇ Μονῇ, θεοτόκους δεῖξον, χορηγοῦσα 

Μῆτερ ἁγνή, χάριν σου ἁγίαν, ἣν ἔχεις ἐκ Κυρίου, ὅπως ὀφθῶσι 

πᾶσαι, Αὐτοῦ παλάτια. 

 

Τῶν Καστοριέων πέλεις Σεμνή, πρὸς Χριστὸν Δεσπότην, ἡ 

μεσῖτις ἡ ταχινή, πάντων δὲ τῶν πίστει, τιμώντων σου εἰκόνα, 

ὑπάρχεις εὐεργέτις καὶ πονολύτρια.  

 

Ἀσθενείας σώματος καὶ ψυχῆς, ἴασαι Παρθένε, ὡς τεκοῦσα 

τὸν Ἰατρόν, νοσημάτων πάντων, ὑψοῦσά σου τὰς χεῖρας, ἵνα 

εὐχαριστίας, σοὶ ἀναπέμπωμεν. 

 

Ἄνοιξον τὰς πύλας τοῦ οὐρανοῦ, θείαις μεσιτείαις, 

Κλεισουριώτισσα ἀγαθή, πᾶσι τοῖς σοῖς τέκνοις, ὑμνοῦσί σου τὴν 

δόξαν, καὶ πόθῳ προσκυνοῦσι, σὲ Ὁδηγήτρια. 

 

Ὥσπερ καθηγίασας θαυμαστῶς, ὁσίαν Σοφίαν, τὴν διάκονον 

σῆς Μονῆς, οὕτω Παναγία, ἁγίασον τοὺς ὅσοι, ἐν εὐλαβείᾳ πάσῃ, 

ἐπικαλοῦνταί σε.  

 

Πᾶσαι τῶν ᾿Αγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, 

Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, μετὰ τῆς Θεοτόκου, 

ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς. 

 

Τρισάγιον. Παναγία Τριάς. Πάτερ ἡμῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν. 
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καὶ τὰ τροπάρια 

 

Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς. Πάσης γὰρ ἀπολογίας 

ἀποροῦντες, ταύτην σοι τὴν ἱκεσίαν ὡς Δεσπότῃ οἱ ἁμαρτωλοὶ 

προσφέρομεν· ἐλέησον ἡμᾶς. 

 

Δόξα Πατρί. 

 

Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς· ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν. Μὴ ὀργισθῇς 

ἡμῖν σφόδρα, μηδὲ μνησθῇς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν· ἀλλ’ ἐπίβλεψον καὶ 

νῦν ὡς εὔσπλαγχνος καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. Σὺ 

γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν καὶ ἡμεῖς λαός σου· πάντες ἔργα χειρῶν σου καὶ τὸ 

ὄνομά σου ἐπικεκλήμεθα. 

 

Καὶ νῦν.  

 

Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν, εὐλογημένη 

Θεοτόκε. Ἐλπίζοντες εἰς σὲ μὴ ἀστοχήσαιμεν· ῥυσθείημεν διὰ σοῦ 

τῶν περιστάσεων. Σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτηρία τοῦ γένους τῶν Χριστιανῶν. 

 

Εἰς τὴν ἀπόλυσιν ψάλλομεν τὸ παρὸν προσόμοιον. 

Ἦχος β.΄ Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε. 

 

Πόθῳ καὶ ἀγάπῃ τεκνικῇ, πρὸ τῆς ἱερᾶς σου εἰκόνος, ὦ 

Ὁδηγήτρια, τῶν ψυχῶν αἰτήματα σοὶ ἀναφέρομεν, ἐκζητοῦντες τὴν 

χάριν σου, καὶ τὴν ἰατρείαν, νόσων ἐξ ὧν πάσχομεν, 

Κλεισουριώτισσα, ὅπως ἀνυμνῶμεν τὴν δόξαν, ἣν πλουτεῖς ὡς 

Μήτηρ Κυρίου, μεθ’ Οὗ σαῖς εὐχαῖς ἅπαντας σύναψον. 

 

Δέσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, καὶ 

λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. 

 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, 

φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου. 
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Ἐκ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους σου, φύλαττε, 

εὐλογημένη Θεοτόκε, ἵνα σε δοξάζωμεν, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν 

ἡμῶν. 

Τῇ πρεσβείᾳ, Κύριε, πάντων τῶν Ἁγίων, καὶ τῆς Θεοτόκου, τὴν 

σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος οἰκτίρμων. 

 

Δι’ εὐχῶν. 

 

 

 

Στίχοι 

 

Κλεισουριώτισσα, ὑπάνοιξον πύλας, 

Τοῖς τιμῶσί σου σεπτὴν εἰκόνα πόθῳ  
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