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9 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΩΝ ΔΙ ΣΗΝ 

ΟΙΑΝ ΜΗΣΔΡΑ ΗΜΩΝ ΘΔΟΚΣΙΣΗΝ ΣΗΝ ΔΝ 

ΛΔΒΩ 

Δπινγήζαληνο ηνπ Ιεξέσο ην «Κύξηε εηζάθνπζνλ» κεζ’ ό ην 

«Θεόο Κύξηνο», θαη ην εμήο: 

Ήρνο δ’. Ο πςσζείο ελ ησ ηαπξώ. 

Ωξ ηεηηδιέκδ πνμξ Υνζζηόκ παννδζίακ, ιδ δζαθίπδξ Θεμηηίζηδ 

Οζία, οπέν διώκ πνεζαεύμοζα δεόιεεα, ηςκ ηαηαθεοβόκηςκ ζμο, 

ηδ εενιή πνμζηαζία, ςξ ακ θοηνςεείδιεκ, πεζναζιώκ ηαζ ηζκδύκςκ 

ηαζ πάζδξ άθθδξ αθάαδξ ηαζ πθδβήξ, ηαζ εκ εζνήκδ, ημκ αίμκ 

δζάβςιεκ. 

Γόμα. Σν απηό. Καη λπλ. Θενηνθίνλ. 

Οο ζζςπήζμιεκ πμηέ Θεμηόηε .. 

Ο Ν’. θαη ν Καλώλ νπ ε αθξνζηηρίο. 

«Θεώ ησ Κηίζηε άγνηο κε Μήηεξ, Γεξαζίκνπ». 

Ωδή α’. Ήρνο πι. δ’. Τγξάλ δηνδεύζαο. 

Θεόκ ηαεζηέηεοε εηηεκώξ, Μήηεν Θεμηηίζηδ, επηαζζιέκςκ ημκ 

ζθαζιόκ, ηαζ απαθθαβήκ πακηόξ ηζκδύκμο, διίκ δμεήκαζ ημζξ ζε 

ιαηανίγμοζζ. 

 

Δοθνάκεδ δ Λέζαμξ δ ζδ παηνίξ, οπμδελαιέκδ, ηα ζα θείρακα ηα 

ζεπηά, ελ ώκ ακααθύγεζξ ηαε’ εηάζηδκ, αβζαζιόκ Θεμηηίζηδ ηαζ 

έθεμξ. 
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Ωξ έπμοζα Μήηεν πνμξ ημκ Υνζζηόκ, πμθθήκ παννδζίακ εηδοζώπεζ 

δζα πακηόξ, ημο νύεζεαζ πάζδξ διάξ αθάαδξ, ηαζ πεζναζιώκ 

πμθοηνόπςκ ηαζ εθίρεςκ. 

Θενηνθίνλ. 

Σμζξ πάεεζζ εύνακ μ ηαπεζκόξ, δκέςλα Κόνδ, ηαζ δεδμύθςιαζ ης 

επενώ˙ ο ιε ηδξ αοημύ επζηναηείαξ, ηαζ παθεπήξ ηονακκίδμξ 

εηθύηνςζαζ. 

 

Ωδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Ωηεζώεδξ Κονίς, οπενθοεί αίς ζμο, ηαζ οπενθοώκ πανζζιάηςκ, 

Μήηεν δλίςζαζ ελ ώκ απόζηαλμκ, ώζπεν μονάκζμκ δνόζμκ, ηαξ 

ζηαβόκαξ άκςεεκ, ημζξ ζε βεναίνμοζζ. 

 

Καηαθύβζμκ εείμκ, ηαζ αζθαθήξ έπαθλζξ, Μήηεν Θεμηηίζηδ Οζία, 

βεκμύ εηάζημηε, διίκ δεόιεεα, ηαξ ηαε’ διώκ επζεέζεζξ, επενμύ ημο 

αθάζημνμξ, εκαπμηνμύμοζα. 

 

Σμζξ ζεπημίξ ζμο θεζράκμζξ, πίζηεζ εενιή ζπεύδμκηαξ, ίαζζκ ροπώκ 

ηαζ ζςιάηςκ, αεί θαιαάκμιεκ˙ όεεκ ηδνύηημιεκ, ηδκ ελ αοηώκ 

πνμσμύζακ πάνζκ ακελάκηθδημκ, Οζία πάκημηε. 

Θενηνθίνλ. 

Ιθαζηήνζμκ ιέβα, ηόζιμο πακηόξ πέθδκαξ, άθεζζκ ηαζ θύηνςζζκ 

Κόνδ, ςξ Μήηδν άπνακημξ Θεμύ πανέπμοζα, αιανηζώκ ηαζ 

ηζκδύκςκ, ημζξ εενιμίξ πνμζηνέπμοζζ, ηδ ζδ πνδζηόηδηζ. 
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Γζάζςζμκ, ώ Θεμηηίζηδ Οζία πάζδξ ακάβηδξ, ημοξ εη πόεμο ηδ 

ανςβή ζμο πνμζηνέπμκηαξ, ηαζ εκ εζνήκδ ηεθεία διάξ ζοκηήνεζ. 

 

Δπίαθερμκ εκ εοιεκεία, πακύικδηε Θεμηόηε, επί ηδκ ειήκ παθεπήκ 

ημο ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαζ ίαζαζ ηδξ ροπήξ ιμο ημ άθβμξ. 

 

Αίηεζηο θαη ην Κάζηζκα.Ήρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πνεζαεύεζκ αεί, ιδ παύζδ ης κοιθίς ζμο δζ’ όκ ζεαοηήκ, αζηήζεζ, 

Μήηεν έηδλαξ, πάζδξ μνβήξ ηαζ εθίρεςξ, αζζκή ηαζ απείναζημκ 

πάκζεικε, ηδκ γςήκ θοθάηηεζεαζ διώκ, ςξ ιέημπμξ ηςκ οπέν 

ηαηάθδρζκ. 

Ωδή δ’. Δηζαθήθνα Κύξηε. 

ςηδνίαξ αλίςζμκ, ηδξ ηαηά ροπήκ ηαζ ζώια δεόιεεα, ηδ πνμξ 

Κύνζμκ πνεζαεία ζμο, Θεμηηίζηδ Μήηεν ημοξ ηζιώκηάξ ζε. 

 

Σμζξ ηζιίμζξ θεζράκμζξ ζμο, βάκκοηαζ παηνίξ ζμο δ ζε αθαζηήζαζα, 

όεεκ ηαύηδκ ζηέπε πάκημηε, Μήηεν Θεμηηίζηδ πάζδξ εθίρεςξ. 

 

Η εενιή ζμο ακηίθδρζξ, πακηί εθζαμιέκς πανέπεζ άκεζζκ, ηαζ 

κμζμύκηζ Μήηεν ίαζζκ˙ δζα ημύημ πάκηεξ ζμζ πνμζηνέπμιεκ. 

Θενηνθίνλ. 

Αύβαζόκ ιμζ Πακάπνακηε, ης εκ ζηόηεζ όκηζ ηςκ παναπηώζεςκ, 

ιεηακμίαξ θςξ βθοηύηαημκ, δ ημ θώξ ηεημύζα ημ οπένθςημκ. 

Ωδή ε’. Φώηηζνλ εκάο. 

Γέβμκεκ δ ζδ, αζμηή Μήηεν πανάδμλμξ δζα ημύημ ακδηέζηςκ 

ζοιθμνώκ, νύμο πάκημηε ημοξ ηαύηδκ ιαηανίγμκηαξ. 
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Όιανδζμκ διίκ, ημζξ εκ πίζηεζ ηαηαθεύβμοζζ, Θεμηηίζηδ ηδ αβία 

ζμο ζμνώ ηδξ εοκμίαξ ζμο ηδκ πάνζκ ηδκ ζςηήνζμκ. 

 

Ίαζαζ διώκ, ηα ζοιαάκηα αννςζηήιαηα δζα πθήεμξ παθεπώκ 

αιανηζώκ, ηαζ οβείακ ηδκ ηαη’ άιθς διίκ δώνδζαζ. 

Θενηνθίνλ. 

ώιαημξ Αβκή ηαξ μνιάξ ηαζ ηα ζηζνηήιαηα, απμκέηνςζμκ ηδ ζδ 

επζζημπή, ηαζ πνμξ αίμκ ιε αεθηίμκα ηοαένκδζμκ. 

 

Ωδή ζη’. Σελ δέεζηλ. 

Μεβάθςκ ζε, δςνεώκ δλίςζεκ, όκ εδόλαζαξ ιεβάθμζξ ζμο πόκμζξ, μ 

ιεβαθόδςνμξ Μήηεν Γεζπόηδξ, όκ εηδοζώπεζ ιεβάθςκ ημθάζεςκ, 

θοηνώζαί ιε ςξ αβαεόξ, ημκ ιεβάθςξ αοηόκ πανμνβίζακηα. 

 

Δκ Πάνς οπενθοώξ αζηήζαζα, ηαεδβίαζαξ αοηήκ ημζξ ζμζξ πόκμζξ˙ 

ηαζ κοκ ης Θείς θεζράκς ζμο Μήηεν ηδκ ζε αθαζηήζαζακ Λέζαμκ 

εθαίδνοκαξ, ή δίδμο πάκημηε ηδξ ζδξ, ιδηνζηήξ εοθμβίαξ ηαξ 

πάνζηαξ. 

 

Μδ παύζδ, ςξ ζοιπαεήξ πανέπμοζα, ημζξ πνμζηνέπμοζζ ηδ εεία 

ζμνώ ζμο, ηαζ ελαζημύζζ ηδκ πάνζκ ζμο Μήηεν, ηδξ πνμζηαζίαξ ηδξ 

ζδξ ηα δςνήιαηα, ηαζ θοηνμοιέκδ παθεπώκ, πεζναζιώκ ηαζ δεζκώκ 

πενζζηάζεςκ. 

Θενηνθίνλ. 
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Η Πάκαβκμξ, ημο Θεμύ θμπεύηνζα, Αεζπάνεεκε Αβκή Θεμηόηε ηδκ 

άκαβκόκ ιμο ροπήκ ηαζ ηανδίακ, ηαζξ παιαεαήθμζξ εκκμίαζξ ηαζ 

πνάλεζζ, ηαεάνζζμκ ης νοπηζηώ, ημο εθέμοξ ζμο νείενς ηαζ ζώζόκ 

ιε. 

Γηάζσζνλ, ώ Θεμηηίζηδ Οζία, πάζδξ ακάβηδξ, ημοξ εη πόεμο ηδ 

ανςβή ζμο πνμζηνέπμκηαξ, ηαζ εκ εζνήκδ ηεθεία διάξ ζοκηήνεζ. 

 

Άρξαληε, δ δζα θόβμο ημκ Λόβμκ ακενιδκεύηςξ επ’ εζπάηςκ ηςκ 

διενώκ ηεημύζα δοζώπδζμκ, ςξ έπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

Ήρνο β’. Σνηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 

Σδ οπέν θύζζκ αζηήζεζ ζμο πάκζεικε, ηαξ ηςκ δαζιόκςκ 

ηαηέπηδλαξ θάθαββαξ˙ ελ ώκ ηδξ ηαηίαξ απάθθαλμκ, ημοξ ηδκ 

ζεπηήκ ζμο αζημύκηαξ ακηίθδρζκ, Οζία Αββέθςκ εθάιζθθε. 

 

Θαπκαζηόο ν Θεόο ελ ηνηο Αγίνηο απηνύ. ηίρ. Σνηο Αγίνηο ηνηο 

ελ ηε γε απηνύ. 

Γόμα. Σαηο ηεο ζεο Οζίαο. Καη λπλ. Σαηο ηεο Θενηόθνπ. 

Πξνζόκνηνλ. 

Ήρνο πι. β’. Όιελ απνζέκελνη. 

Βίμκ οπενεαύιαζημκ, πμθζηεοεείζα εκ Πάνς, άπακηαξ ελέπθδλαξ, 

ημζξ ζμζξ ηαημνεώιαζζ ηαζ πανίζιαζζ˙ δζμ κοκ άπακηαξ, Μήηεν 

Θεμηηίζηδ, ημοξ πζζηώξ ζε ιαηανίγμκηαξ, πάζδξ ζηεκώζεςξ, ηαζ 

επζθμνώκ ηαζ ηαηώζεςκ, ηςκ εκ ης αίς θύηνςζαζ, ηαζ πανάκ ηαζ 

δύκαιζκ έκεεμκ, ηαε’ εηάζηδκ, διίκ ημζξ πνμζηοκμύζζκ εοθααώξ ημ 

ζενόκ ζμο εηηύπςια, ηαζ ημ εείμκ θείρακμκ. 

Ωδή δ’. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 
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Σμζξ ζπανβάκμζξ ζμο Μήηεν, εβηαοπάηαζ δ Λέζαμξ ηαζ αβζάγεηαζ˙ 

αβίαζμκ μοκ πάκηαξ, αβζαζιώ Οζία, ηςκ αβίςκ θεζράκςκ ζμο, ημοξ 

ακοικμύκηαξ πζζηώξ, ημοξ εοαβείξ ζμο πόκμοξ. 

 

Δκ ηδ Πάνς Οζία, οπέν άκενςπμκ αίμκ ζηεννώξ δζήκοζαξ˙ ακύεζκ 

μοκ ζςθνόκςξ, ηαξ ηνίαμοξ ηαξ θενμύζαξ, πνμξ γςήξ ηδκ 

ηαηάπαοζζκ, εκίζποζμκ αθδεώξ, ημοξ ζε οικμθμβμύκηαξ. 

 

Ρώιδκ εείακ ηανπμύηαζ Ιηανία, Οζία, εη ημο θεζράκμο ζμο, ηαζ 

πάνζκ ηαζ οβείακ ηαζ έθεμξ ηαζ νώζζκ, ελ αοημύ αεί δνέπεηαζ, δ ζδ 

παηνίξ δαρζθώξ εεόθνμκ Θεμηηίζηδ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γεςνβήζαξ αθνόκςξ, αζοκέης ηανδία παεώκ αθαζηήιαηα, ηανπώ 

ηδξ αιανηίαξ, Πανεέκε εκεηνώεδκ˙ αθθά ζο ιε ελέβεζνμκ, ηαζ πνμξ 

γςήξ ηαξ μδμύξ, ηαηεύεοκμκ ημκ κμοκ ιμο. 

 

Ωδή ε’. Σνλ Βαζηιέα. 

Έπεζ Οζία, απμθααμύζα ανηίςξ εη ημο εείμο ζμο θεζράκμο δ παηνίξ 

ζμο, ιένμξ Θεμηηίζηδ ςξ πάνζημξ εζηίακ. 

 

Ρύζαζ Οζία, ημοξ εοζεαείξ ζοιπμθίηαξ πάζδξ εθίρεςξ ηαζ αθάαδξ 

ηαζ ακάβηδξ, ημοξ ηδκ ζδκ πνεζαείακ, εενιώξ ελαζημοιέκμοξ. 

 

Άθοπμκ αίμκ, δίδμο διάξ δζακύεζκ, πάζδξ εθίρεςξ απδθθαβιέκμκ 

Μήηεν, ημοξ οπενορμύκηαξ, Υνζζηόκ ημκ ζμκ κοιθίμκ. 
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Θενηνθίνλ. 

ώια ιμθύκαξ, ηδ ηςκ παεώκ ενβαζία, πάζδξ πέπθδζιαζ μ ηάθαξ 

δοζςδίαξ˙ ηάεανμκ Πανεέκε, ηανδίαξ ιμο ημ αάεμξ. 

Ωδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ιάζεζξ ζμο ημ ζηήκμξ αθύγεζ Θεμηηίζηδ ηαζ παθεπά εεναπεύεζ 

κμζήιαηα, ηαζ ηαξ μδύκαξ ημοθίγεζ ηςκ πνμζζόκηςκ ζμζ. 

 

Μδ παύζδ Θεμηηίζηδ, κέιμοζα αΰθςξ, ημζξ ζε ηζιώζζ ηδκ άθεμκμκ 

πάνζκ ζμο, ηαζ ζοιπηςιάηςκ πακημίςκ διάξ ελαίνμοζα. 

 

Οθόθςημκ παζηάδα, Μήηεν ηαημζημύζα, ζοκ ηαζξ θνμκίιμζξ 

πανεέκμζξ ζηέηεοε, οπέν ηςκ πίζηεζ γδημύκηςκ ηδκ πνμζηαζίακ ζμο. 

Θενηνθίνλ. 

Τδάηςκ απςθείαξ, νύζαζ ιε Πανεέκε, ηαζ ζςηδνίαξ ημ ύδςν ιμζ 

πήβαζμκ, ης αδζζηάηης ηανδία ζε ιεβαθύκμκηζ. 

 

Σν Άμηόλ εζηη θαη ηα Μεγαιπλάξηα. 

Υαίνμζξ μ ηδξ Λέζαμο εείμξ αθαζηόξ, ηαζ ηδξ κήζμο Πάνμο μ 

μονάκζμξ ζημθζζιόξ˙ παίνμζξ Ιηανίαξ, πνμζηάηζξ Θεμηηίζηδ, ηαζ ηςκ 

ζε βεναζνόκηςκ, εεία ακηίθδρζξ. 

 

Βίμκ δζακύζαζα εαοιαζηόκ, ελέπθδλαξ πάκηαξ, ηδ αζηήζεζ ζμο 

ζηεννά ζο βαν ςξ ακαίιςκ, Οζία δβςκίζς, ηαζ θύζεςξ ηςκ όνςκ 

Μήηεν εηαέαδηαξ. 
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Δλ αζπιαθςζίαξ ηονακκζηήξ, Μήηεν θοηνςεείζα, πνμιδεεία ηδ 

Θεσηή, εκ ηδ κήζς Πάνς ζηεννώξ εβηαεςνιίζεδξ, αβάπδ 

κεονμοιέκδ ηδ ημο κοιθίμο ζμο. 

 

Έθνζλεκ ζδώκ ζε μ εδνεοηήξ, Μήηεν Θεμηηίζηδ, ςξ αζώιαημκ εκ 

ζανηί, ηαζ ηδξ εαοιαζηήξ ζμο, Οζία πμθζηείαξ, εηήνολεκ εκ ηόζις, 

ηα ηαημνεώιαηα. 

Όθαμκ ςξ μονάκζμκ αθδεώξ, εδέλαημ Μήηεν, ημ ζμκ θείρακμκ ημ 

ζεπηόκ, πακδδιεί δ Λέζαμξ, δ ζδ παηνίξ Οζία, ώ ηαζ πζζηώξ 

πνμζηνέπεζ οικμθμβμύζά ζε. 

 

Πάζδξ διώκ αθάαδξ ηαζ ζοιθμνάξ, ηήνεζ ακςηένμοξ, ημοξ ηζιώκηάξ 

ζε εοθααώξ, ηαζ πηαζζιάηςκ θύζζκ, διίκ αεί ελαίηεζ, Οζία 

Θεμηηίζηδ αλζμεαύιαζηε. 

Πάζαζ ηςκ Αββέθςκ αζ ζηναηζαί…. 

Σμ Σνζζάβζμκ, ηα ζοκήεδ Σνμπάνζα, εηηεκήξ ηαζ Απόθοζζξ, ιεε’ ήκ 

ράθθμιεκ ημ ελήξ: 

Ήρνο β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

ηέπδ ηαζ πνμζηάηζξ αζθαθήξ, ηαζ ηαηαθοβή εκ ακάβηαζξ ηαζ 

πενζζηάζεζζ έζμ Μήηεν πάκημηε ημζξ πνμζπεθάγμοζζ, ηδ εενιή 

ακηζθήρεζ ζμο, θύμοζα ηζκδύκςκ, ηαε’ διώκ ηδκ έθμδμκ, ηαζ πάζακ 

άθθδκ πθδβήκ, παύμοζα ηδ ζδ ιεζζηεία πνμξ ημκ  ζμκ κοιθίμκ ηαζ 

Κηίζηδκ, ημκ ζε Θεμηηίζηδ εαοιαζηώζακηα. 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη.. 

 

Γη’ επρώλ… 


