ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

Ποίημα τοῦ βασιλέως Θεοδώρου Δοῦκα τοῦ Λασκάρεως.

Ε

ἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Ἀμήν.
Ψαλμός ρμβ’. (142)

Κ

ύριε, 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, ἐμελέ
τησα 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 πρωῒ 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.
Καὶ εὐθύς·

Θ

εὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν
ὀνόματι Κυρίου.

Στίχ. α’. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα
τὸ ἅγιον Αὐτοῦ.

Θ

εὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν
ὀνόματι Κυρίου.

Στίχ. β’. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

Θ

εὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν
ὀνόματι Κυρίου.

Στίχ. γ’. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὓτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.

Θ

εὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν
ὀνόματι Κυρίου.
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Τ

ῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς νῦν προσ
δράμωμεν, ἁμαρτωλοὶ καὶ ταπει
νοὶ καὶ προσπέσωμεν, ἐν μετανοίᾳ κράζοντες ἐκ βάθους
ψυχῆς· Δέσποινα βοήθησον, ἐφ’ ἡμῖν σπλαγχνισθεῖσα· σπεῦσον
ἀπολλύμεθα ὑπὸ πλήθους πταισμάτων· μὴ ἀποστρέψῃς Σοὺς δού
λους κενούς· Σὲ γὰρ καὶ μόνην ἐλπίδα κεκτήμεθα.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Τὸ αὐτό.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ο

ὐ σιωπήσωμεν ποτέ Θεοτόκε, τὰς δυναστείας Σου λαλεῖν οἱ
ἀνάξι
οι· εἰ μὴ γὰρ Σὺ προΐστασο πρεσβεύ
ουσα, τίς ἡμᾶς
ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν
ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ Σοῦ· Σοὺς γὰρ
δούλους σῴζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν.

Ψαλμός ν’. (50)

Ἐ

λέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου, καὶ κατὰ τὸ
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμη
μά 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 μου ἐστι διαπαντός.
Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν Σου ἐποίησα·
ὅπως ἂν δικαι
ωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ
κρίνεσθαί Σε.
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 καθαρισθή
σομαι· πλυνεῖς με, καὶ
ὑπὲρ χιόνα λευ
κανθήσομαι.
Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφρο
σύνην· ἀγαλλιάσονται
ὀστέα τετα
πεινω
μένα.
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 Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ.
Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτη
ρίου Σου, καὶ πνεύματι
ἡγεμονικῷ στήριξόν με.
Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς Σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ Σὲ
ἐπιστρέψουσι.
Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου·
ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσα 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 συντετριμ
μένον, καρδίαν

συντετριμμένην καὶ τε
τα
πεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώ
σει.
Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τὴν Σιών, καὶ
οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱε
ρουσαλήμ.
Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ
ὁλοκαυτώματα.
Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν Σου μόσχους.
Καὶ ἀρχόμεθα τοῦ Κανόνος.
ᾨδὴ α’. Ἦχος πλ. δ’. Ὁ Εἱρμός.

Ἁ

ρματηλάτην Φαραὼ ἐβύθισε, τε
ρα
τουργοῦσά ποτε, Μωσαϊκὴ
ῥάβδος, σταυροτύπως πλήξασα, καὶ διελοῦσα θάλασσαν·
Ἰσραὴλ δὲ φυγάδα, πεζὸν ὁδίτην διέσωσεν, ᾆσμα τῷ Θεῷ
ἀναμέλποντα.
Τροπάρια.
(πρὸ ἑκάστου τροπαρίου ὅλων τῶν ᾠδῶν λέγομεν· «Ὑπεραγία
Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς», πλὴν τῶν Δόξα, καὶ νῦν)

Τ

ῶν λυπηρῶν ἐπαγωγαὶ χειμάζου
σι, τὴν ταπεινήν μου ψυχή,
καὶ συμφορῶν νέφη, τὴν ἐμὴν καλύπτουσι, καρδίαν
Θεονύμφευτε· ἀλλ’ ἡ φῶς τετοκυῖα, τὸ θεῖον καὶ προαιώνιον,
λάμψον μοι τὸ φῶς τὸ χαρμόσυνον.

Ἐ

ξ ἀμέτρητων ἀναγκῶν καὶ θλίψε
ων, καὶ ἐξ ἐχθρῶν δυσμε
νῶν,
καὶ συμφορῶν βίου, λυτρωθεὶς Πανάχραντε, τῇ κραταιᾷ
δυνάμει Σου, ἀνυμνῶ μεγα
λύνω, τὴν ἄμετρόν Σου συμπάθειαν,
καὶ τὴν εἰς ἐμέ Σου παράκλησιν.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Ν

ῦν πεποιθὼς ἐπὶ τὴν Σὴν κατέ
φυγον, ἀντίληψιν κραταιάν, καὶ
πρὸς τὴν Σὴν σκέπην, ὁλοψύχως ἔδραμον, καὶ γόνυ κλίνω
Δέσποινα, καὶ θρηνῶ καὶ στενάζω, μή με παρίδῃς τὸν ἄθλιον, τῶν
Χριστιανῶν καταφύγιον.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ο

ὐ σιωπήσω τοῦ βοᾷν τρανώτατα, τὰ μεγαλεῖα τὰ Σά· εἰ μὴ
γὰρ Σὺ Κόρη, πάντοτε προΐστασο, ὑπὲρ ἐμοῦ πρεσβεύουσα,
τῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ Σου, τίς ἐκ τοσούτου με κλύδωνος, καὶ δεινῶν
κινδύνων ἐῤῥύσατο;
ᾨδὴ γ’. Ὁ Εἱρμός.

Ο

ὐρανίας ἁψῖδος, ὁροφουργὲ Κύ
ρι
ε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας
δομῆτορ, Σύ με στερέωσον, ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ Σῇ, τῶν ἐφετῶν ἡ
ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνε Φιλάνθρωπε.
Τροπάρια.

Ἀ

πορήσας ἐκ πάντων, ὀδυνηρῶς κράζω Σοι· πρόφθασον θερμὴ
προ
στασία, καὶ Σὴν βοήθειαν, δός μοι τῷ δούλῳ Σου, τῷ
ταπεινῷ καὶ ἀθλίῳ, τῷ τὴν Σὴν ἀντίληψιν, ἐπιζητοῦντι θερ
μῶς.

Ἐ

θαυμάστωσας ὄντως, νῦν ἐπ’ ἐμοὶ Δέσποινα, τὰς εὐεργεσίας
Σου Κόρη, καὶ τὰ ἐλέη Σου· ὅθεν δοξά
ζω Σε, καὶ ἀνυμνῶ καὶ
γεραίρω, τὴν πολλὴν καὶ ἄμετρον, κηδεμονίαν Σου.

Δόξα.

Κ

αταιγίς με χειμάζει, τῶν συμφο
ρῶν Δέσποινα, καὶ τῶν
λυπηρῶν τρικυμίαι, καταποντίζουσιν· ἀλλὰ προ
φθά
σασα,
χεῖρά μοι δὸς βοηθείας, ἡ θερμὴ ἀντίληψις, καὶ προστασία μου.

Καὶ νῦν.

Ἀ

ληθῆ Θεοτόκον, ὁμολογῶ Δέ
σποι
να, Σὲ τὴν τοῦ θανάτου τὸ
κράτος, ἐξαφανίσασαν· ὡς γὰρ φυσί
ζωος, ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν
τοῦ ᾅδου, πρὸς ζωὴν ἀνήγαγες, εἰς γῆν με ῥεύσαντα.

Δ

ιάσωσον, ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους Σου, Θεοτόκε, ὅτι
πάντες μετὰ Θεόν εἰς Σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄῤῥηκτον τεῖχος
καὶ προστασίαν.

Ἐ

πίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνη
τε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν
χαλε
πὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τὸ
ἄλγος.

Κύριε, ἐλέησον (γ’).

Κύριε, ἐλέησον (ιβ’).
Κάθισμα. Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν.

Π

ρεσβεία θερμή, καὶ τεῖχος ἀπρο
σμάχητον, ἐλέους πηγή, τοῦ
κόσμου καταφύγιον, ἐκτενῶς βοῶμέν Σοι· Θεοτόκε Δέσποινα
πρόφθασον, καὶ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, ἡ μόνη ταχέως
προστατεύουσα.
ᾨδὴ δ’. Ὁ Εἱρμός.

Σ

ύ μου ἰσχύς Κύριε, Σύ μου καὶ δύναμις, Σὺ Θεός μου, Σύ μου
ἀγαλλίαμα, ὁ πατρικούς, κόλπους μὴ λιπών, καὶ τὴν ἡμετέραν,
πτωχείαν ἐπισκεψάμενος· διὸ σύν τῷ Προφήτῃ, Ἀββακοὺμ Σοὶ
κραυγάζω· τῇ δυνάμει Σου δόξα φιλάνθρωπε.
Τροπάρια.

Κ

αὶ ποῦ λοιπόν, ἄλλην εὑρήσω ἀντίληψιν; ποῦ προσφύγω; ποῦ
δὲ καὶ σωθήσομαι; τίνα θερμὴν ἔξω βοηθόν, θλίψεσι τοῦ βίου
καὶ ζάλαις οἴμοι! κλονούμενος; εἰς σὲ μόνην ἐλπίζω, καὶ θαῤῥῶ
καὶ καυχῶμαι, καὶ προστρέχω τῇ σκέπῃ Σου, σῶσόν με.

Τ

ὸν ποταμόν, τὸν γλυκερὸν τοῦ ἐλέους Σου, τὸν πλουσίαις
δωρε
αῖς δροσίσαντα, τὴν παναθλίαν καὶ ταπεινήν, Πάναγνε
ψυχήν μου, τῶν συμφορῶν καὶ τῶν θλίψεων, καμίνῳ
φλογισθεῖσαν, μεγαλύνω κηρύττω, καὶ προστρέχω τῇ σκέπῃ Σου,
σῶσόν με.

Δόξα.

Σ

ὲ τὴν ἁγνήν, Σὲ τὴν Παρθένον καὶ ἄσπιλον, μόνην φέρω,
τεῖχος ἀπροσμάχητον, καταφυγὴν σκέπην κρα
ταιάν, ὅπλον
σωτηρίας. Μή με παρίδῃς τὸν ἄσωτον, ἐλπὶς ἀπηλπι
σμένων,
ἀσθε
νῶν συμμαχία, θλιβομένων χαρὰ καὶ ἀντίληψις.

Καὶ νῦν.

Π

ῶς ἐξειπεῖν, Σοῦ κατ’ ἀξίαν δυνή
σομαι, τοὺς ἀμέτρους, οἰ
κτιρ
μοὺς ὦ Δέσποινα, τοὺς τὴν ἐμὴν πάντοτε ψυχήν, δεινῶν
πυρουμένην, ὡς ὕδωρ περιδροσίσαντας; Ἀλλ’ ὦ τῆς Σῆς
προνοίας, καὶ τῆς εὐεργεσίας, ἧς ἀφθό
νως αὐτὸς παραπήλαυσα.

ᾨδὴ ε’. Ὁ Εἱρμός.

Ἵ

να τί με ἀπώσω, ἀπὸ τοῦ προ
σώπου Σου, τὸ φῶς τὸ ἄδυτον,
καὶ ἐκάλυψέ με, τὸ ἀλλότριον σκότος τὸν δείλαιον; ἀλλ’
ἐπίστρεψόν με, καὶ πρὸς τὸ φῶς τῶν ἐντολῶν Σου, τὰς ὁδούς μου
κατεύθυνον δέομαι.
Τροπάρια.

Ε

ὐχαρίστως βοῶ Σοι· χαῖρε Μητρο
πάρθενε, χαῖρε Θεόνυμφε·
χαῖρε θεία σκέπη, χαῖρε ὅπλον καὶ τεῖχος ἀπόρθητον· χαῖρε
προστασία, καὶ βοηθὲ καὶ σωτηρία, τῶν εἰς Σὲ προστρεχόντων ἐκ
πίστεως.

Ο

ἱ μισοῦντές με μάτην, βέλεμνα καὶ ξίφη καὶ λάκκον
ηὐτρέπισαν, καὶ ἐπιζητοῦσι, τὸ πανάθλιον σῶμα σπαράξαι
μου, καὶ καταβιβάσαι, πρὸς γῆν Ἁγνὴ ἐπιζητοῦσιν· ἀλλ’ ἐκ
τούτων προφθάσασα σῶσόν με.

Δόξα.

Ἀ

πὸ πάσης ἀνάγκης, θλίψεως καὶ νόσου καὶ βλάβης με
λύτρωσαι, καὶ τῇ Σῇ δυνάμει, ἐν τῇ σκέπῃ Σου φύλαξον
ἄτρωτον, ἐκ παντὸς κινδύνου, καὶ ἐξ ἐχθρῶν τῶν πολεμούντων,
καὶ μισούντων με Κόρη πανύμνητε.

Καὶ νῦν.

Τ

ί Σοι δῶρον προσάξω, τῆς εὐχα
ριστίας ἀνθ’ ὧνπερ ἀπήλαυσα,
τῶν Σῶν δωρημάτων, καὶ τῆς Σῆς ἀμετρήτου χρηστότητος;
τοιγαροῦν δοξά
ζω, ὑμνολογῶ καὶ μεγαλύνω, Σοῦ τὴν ἄφατον
πρός με συμπάθειαν.
ᾨδὴ Ϛ’. Ὁ Εἱρμός.

Τ

ὴν δέησιν ἐκχεῶ πρὸς Κύριον, καὶ Αὐτῷ ἀπαγγελῶ μου τὰς
θλίψεις, ὅτι κακῶν, ἡ ψυχή μου ἐπλήσθη, καὶ ἡ ζωή μου τῷ
ᾋδῃ προσήγγισε· καὶ δέομαι ὡς Ἰωνᾶς· Ἐκ φθορᾶς ὁ Θεός με
ἀνάγαγε.

Τροπάρια.

Τ

ὰ νέφη, τῶν λυπηρῶν ἐκάλυψαν, τὴν ἀθλίαν μου ψυχὴν καὶ
καρδίαν, καὶ σκοτασμὸν ἐμποιοῦσί μοι Κόρη· ἀλλ’ ἡ
γεννήσασα φῶς τὸ ἀπρόσιτον, ἀπέλασον ταῦτα μακράν, τῇ
ἐμπνεύσει τῆς θείας πρεσβείας Σου.

Π

αράκλησιν, ἐν ταῖς θλίψεσιν οἶδα, καὶ τῶν νόσων ἰατρὸν Σὲ
γινώσκω, καὶ παντελῆ συντριμμὸν τοῦ θανάτου, καὶ ποταμὸν
τῆς ζωῆς ἀνε
ξάντλητον, καὶ πάντων τῶν ἐν συμφο
ραῖς, ταχινὴν
καὶ ὀξεῖαν ἀντίληψιν.

Δόξα.

Ο

ὐ κρύπτω Σου, τὸν βυθὸν τοῦ ἐλέους, καὶ τὴν βρύσιν τῶν
ἀπείρων θαυμάτων, καὶ τὴν πηγὴν τὴν ἀένναον ὄντως, τῆς
πρὸς ἐμὲ συμπα
θείας Σου Δέσποινα· ἀλλ’ ἅπασιν ὁμολογῶ, καὶ
βοῶ καὶ κηρύττω καὶ φθέγγομαι.

Καὶ νῦν.

Ἐ

κύκλωσαν, αἱ τοῦ βίου με ζάλαι, ὥσπερ μέλισσαι κηρίον
Παρθένε, καὶ τὴν ἐμήν, κατασχοῦσαι καρδίαν,
κατατιτρώσκουσι βέλει τῶν θλίψεων· ἀλλ’ εὕροιμί Σε βοηθόν, καὶ
διώκτην καὶ ῥύστην Πανάχραντε.

Δ

ιάσωσον, ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους Σου Θεοτόκε, ὅτι
πάντες μετὰ Θεόν εἰς Σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄῤῥηκτον τεῖχος
καὶ προστασίαν.

Ἄ

χραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων
τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα, δυσώπησον, ὡς ἔχου
σα μητρικὴν
παῤῥησίαν.

Κύριε, ἐλέησον (ιβ’).
Κοντάκιον. Ἦχος β’.

Π

ροστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκα
ταί
σχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν
Ποιητὴν ἀμετάθετε, μὴ παρίδῃς ἁμαρ
τωλῶν δεήσεων φωνάς·
ἀλλὰ πρό
φθα
σον ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς
κραυγαζόντων Σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς
ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε τῶν τιμώντων Σε.

Εἶτα τὸ Α’. Ἀντίφωνον τῶν Ἀναβαθμῶν τοῦ δ’. Ἤχου.

Ἐ
ἱ μισοῦντες Σιὼν, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος
Ο γάρ, πυρὶ ἔσεσθε ἀπεξηραμμένοι. (δίς)
κ νεότητός μου, πολλὰ πολεμεῖ με πάθη· ἀλλ’ αὐτὸς
ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσον Σωτήρ μου. (δίς)

Δόξα.

Ἁ

γίῳ Πνεύματι, πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται καὶ καθάρσει, ὑψοῦται
λαμπρύνεται, τῇ Τριαδικῇ Mονάδι, ἱερο
κρυφίως.

Καὶ νῦν.

Ἁ

γίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα,
ἅπα
σαν τὴν κτίσιν, πρὸς ζωογονίαν.
Καὶ εὐθὺς τὸ Προκείμενον·

Μ

νησθήσομαι τοῦ ὀνόματός Σου, ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ.
(δίς)

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.

Τ

οῦ ὀνόματός Σου μνησθήσομαι, ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ.
Εὐαγγέλιον.

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν. Κεφ. ι΄. 38-42 καὶ ια΄. 27-28.

Τ

ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά· γυνὴ δέ
τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. Καὶ
τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθήσασα παρὰ
τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τῶν λόγων Αὐτοῦ· ἡ δὲ Μάρθα
περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ
μέλει Σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν
αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ·
Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά, ἑνὸς δέ ἐστι
χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ

ἀφαιρεθήσεται ἀπ’ αὐτῆς. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν Αὐτὸν ταῦτα,
ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· Μακαρία ἡ
κοιλία ἡ βαστάσασά Σε καὶ μαστοί, οὓς ἐθήλασας. Αὐτὸς δὲ εἶπε·
Μενοῦνγε, μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ
φυλάσσοντες αὐτόν.

Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
Δόξα. Ἦχος β’.

Π

άτερ, Λόγε, Πνεῦμα, Τριὰς ἡ ἐν Μονάδι, ἐξάλειψον τὰ
πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Καὶ νῦν.

Τ

αῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις Ἐλε
ῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη,
τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.
Εἶτα.

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου, καὶ κατὰ
τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
Ἦχος πλ. β’. Ὅλην ἀποθέμενοι.

Μ

ὴ καταπιστεύσῃς με, ἀνθρωπίνῃ προστασίᾳ, Παναγία
Δέσποινα, ἀλλὰ δέξαι δέησιν τοῦ ἱκέτου Σου· θλίψις γὰρ
ἔχει με, φέρειν οὐ δύναμαι, τῶν δαιμόνων τὰ τοξεύματα· σκέπην
οὐ κέκτημαι, οὐδὲ ποῦ προσφύγω ὁ ἄθλιος, πάντοθεν
πολεμούμενος, καὶ παραμυ
θί
αν οὐκ ἔχω πλήν Σου. Δέσποινα τοῦ
κόσμου, ἐλπὶς καὶ προστασία τῶν πιστῶν, μή μοῦ παρίδῃς τὴν
δέησιν, τὸ συμφέρον ποίησον.
Ἕτερα Θεοτοκία.

Ο

ὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ Σοί, κατῃ
σχυμμένος ἀπὸ Σοῦ ἐκπορεύ
εται, ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόκε· ἀλλ’ αἰτεῖται τὴν χάριν, καὶ
λαμβάνει τὸ δώρημα, πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως.

Μ

εταβολὴ τῶν θλιβομένων, ἀπαλ
λαγὴ τῶν ἀσθενούντων
ὑπάρ
χουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σῷζε, πόλιν καὶ λαόν, τῶν
πολεμουμένων ἡ εἰρήνη, τῶν χειμαζομένων ἡ γαλήνη, ἡ μόνη
Προστασία τῶν πιστῶν.

Κύριε, ἐλέησον (ιβ’).
Καὶ ἀποπληροῦμεν τὰς λοιπὰς ᾨδὰς τοῦ Κανόνος.
ᾨδὴ ζ’. Ὁ Εἱρμός.

Π

αῖδες Ἑβραίων ἐν καμίνῳ, κατε
πάτησαν τὴν φλόγα
θαρσαλέως, καὶ εἰς δρόσον τὸ πῦρ μετέβαλον βοῶντες·
Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς εἰς τοὺς αἰῶνας.
Τροπάρια.

Φ

ῶς ἡ τεκοῦσα Θεοτόκε, σκοτι
σθέντα με νυκτὶ ἁμαρτημάτων,
φωταγώγησον Σύ, φωτὸς οὖσα δοχεῖον, τὸ καθαρὸν καὶ
ἄμωμον, ἵνα πόθῳ Σε δοξάζω.

Σ

κέπη γενοῦ καὶ προστασία, καὶ ἀντίληψις καὶ καύχημα
Παρθένε, γυμνωθέντι μοι νῦν, ἁπάσης βοηθείας, ἀβοηθήτων
δύναμις, καὶ ἐλπὶς ἀπηλ
πισμένων.

Δόξα.

Ὅ

λῃ ψυχῇ καὶ διανοίᾳ, καὶ καρδίᾳ Σε καὶ χείλεσι δοξάζω, ἀπο
λαύ
σας τῶν Σῶν, μεγάλων χαρισμάτων. Ἀλλ’ ὢ τῆς Σῆς
χρηστότητος, καὶ ἀπεί
ρων Σου θαυμάτων!

Καὶ νῦν.

Β

λέψον ἱλέῳ ὄμματί Σου, καὶ ἐπίσκεψαι τὴν κάκωσιν ἣν ἔχω·
καὶ δεινῶν συμφορῶν, καὶ βλάβης καὶ κινδύνων, καὶ
πειρασμῶν με λύτρωσαι, ἀμετρήτῳ Σου ἐλέει.
ᾨδὴ η’. Ὁ Εἱρμός.

Τ

ὸν ἐν ὄρει ἁγίῳ δοξασθέντα, καὶ ἐν βάτῳ πυρὶ τὸ τῆς
Ἀειπαρθένου, τῷ Μωϋσῇ μυστήριον γνωρίσαντα, Κύριον
ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Τροπάρια.

Δ

ιὰ σπλάγχνα ἐλέους Σου Παρθένε, μὴ παρίδῃς σεμνή,
ποντούμενόν με σάλῳ, βιωτικῶν κυμάτων· ἀλλὰ δίδου μοι
χεῖρα βοηθείας, καταπονου
μένῳ, κακώσεσι τοῦ βίου.

Π

εριστάσεις καὶ θλίψεις καὶ ἀνάγκαι, εὕροσάν με Ἁγνή, καὶ
συμφοραὶ τοῦ βίου, καὶ πειρασμοί με πάντοθεν ἐκύκλωσαν·
ἀλλὰ πρόστηθί μοι, καὶ ἀντιλαβοῦ μου, τῇ κραταιᾷ Σου σκέπῃ.

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον.

Ἐ

ν ταῖς ζάλαις ἐφεῦρόν Σε λιμένα· ἐν ταῖς λύπαις χαρὰν καὶ
εὐφροσύνην· καὶ ἐν ταῖς νόσοις ταχινὴν βοήθειαν· καὶ ἐν τοῖς
κινδύνοις, ῥῦστιν καὶ προστάτιν, ἐν τοῖς πειρατηρίοις.

Καὶ νῦν.

Χ

αῖρε θρόνε πυρίμορφε Κυρίου· χαῖρε θεία καὶ μανναδόχε
στάμνε· χαῖρε χρυσῆ λυχνία, λαμπὰς ἄσβεστε· χαῖρε τῶν
παρθένων δόξα, καὶ μητέρων, ὡράϊσμα καὶ κλέος.
ᾨδὴ θ’. Ὁ Εἱρμός.

Ἐ

ξέστη ἐπὶ τούτῳ ὁ οὐρανός, καὶ τῆς γῆς κατεπλάγη τὰ
πέρατα, ὅτι Θεός, ὤφθη τοῖς ἀνθρώποις σωματικῶς, καὶ ἡ
γαστήρ Σου γέγονεν, εὐρυχωροτέρα τῶν οὐρανῶν· διό Σε
Θεοτόκε, ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, ταξιαρχίαι μεγαλύνουσιν.
Τροπάρια.

Π

ρὸς τίνα καταφύγω ἄλλην Ἁγνή; ποῦ προσδράμω λοιπὸν καὶ
σωθήσομαι; ποῦ πορευθῶ; ποίαν δὲ ἐφεύρω καταφυγήν;
ποίαν θερμὴν ἀντίληψιν; ποίαν ἐν ταῖς θλίψεσι βοηθόν; εἰς Σὲ
μόνην ἐλπίζω, εἰς Σὲ μόνην καυχῶμαι, καὶ ἐπὶ Σὲ θαῤῥρῶν
κατέφυγον.

Ο

ὐκ ἔστιν ἀριθμήσασθαι δυνατόν, μεγαλεῖα τὰ Σὰ
Θεονύμφευτε, καὶ τὸν βυθόν, τὸν ἀνεξερεύνητον ἐξειπεῖν,
τῶν ὑπὲρ νοῦν θαυμάτων Σου, τῶν τετελεσμένων διηνεκῶς, τοῖς
πόθῳ Σε τιμῶσι, καὶ πίστει προσκυνοῦσιν, ὡς ἀληθῆ Θεοῦ
λοχεύτριαν.

Δόξα.

Ἐ

ν ὕμνοις εὐχαρίστοις δοξολογῶ, καὶ γεραίρω τὸ ἄμετρον
ἔλεος, καὶ τὴν πολλήν, δύναμίν Σου πᾶσιν ὁμολογῶ· καὶ τὰς

εὐεργεσίας Σου, ἃς ὑπερεκένωσας εἰς ἐμέ, κηρύττω, μεγα
λύνω,
ψυχῇ τε καὶ καρδίᾳ, καὶ λογισμῷ καὶ γλώσσῃ πάντοτε.

Καὶ νῦν.

Τ

ὴν δέησίν μου δέξαι τὴν πενιχράν, καὶ κλαυθμὸν μὴ παρίδῃς
καὶ δάκρυα, καὶ στεναγμόν, ἀλλ’ ἀντιλαβοῦ μου ὡς Ἀγαθή,
καὶ τὰς αἰτήσεις πλήρωσον· δύνασαι γὰρ πάντα ὡς πανσθενοῦς,
Δεσπότου Θεοῦ Μήτηρ, εἰ νεύσεις ἔτι μόνον, πρὸς τὴν ἐμὴν
οἰκτρὰν ταπείνωσιν.
Μεγαλυνάρια.

Ἄ

ξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακα
ρίζειν Σε τὴν Θεοτόκον, τὴν
ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ
ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐνδο
ξο
τέραν
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον
τεκοῦσαν· τὴν ὄντως Θεοτόκον Σὲ μεγαλύνομεν.

Τ

ὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν, καὶ καθαρωτέραν, λαμπηδόνων
ἡλια
κῶν, τὴν λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας, τὴν
Δέσποιναν τοῦ κόσμου, ὕμνοις τιμήσωμεν.

Ἀ

πὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μου
καὶ ἡ ψυχή· πρὸς Σὲ καταφεύγω τὴν Κεχαριτωμένην· ἐλπὶς
ἀπηλπισμένων, Σύ μοι βοήθησον.

Δ

έσποινα καὶ Μήτηρ τοῦ Λυτρω
τοῦ, δέξαι παρακλήσεις,
ἀναξίων Σῶν ἱκετῶν, ἵνα μεσιτεύσῃς, πρὸς Τὸν ἐκ Σοῦ
τεχθέντα. Ὦ Δέσποινα τοῦ κόσμου, γενοῦ μεσίτρια.

Ψ

άλλομεν προθύμως Σοι τὴν ᾠδήν, νῦν τῇ πανυμνήτῳ, Θεο
τόκῳ χαρμονικῶς. Μετὰ τοῦ Προδρόμου, καὶ πάντων τῶν
Ἁγίων, δυσώπει Θεοτόκε, τοῦ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς.

Ἄ

λαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν, τῶν μὴ προσκυνούντων, τὴν
Εἰκόνα Σου τὴν σεπτήν, τὴν ἱστορηθεῖσαν, ὑπὸ τοῦ
Ἀποστόλου, Λουκᾶ ἱερωτάτου, τὴν Ὁδηγήτριαν.

Π

ᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου,
Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, μετὰ τῆς Θεοτόκου,
ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.

Τρισάγιον.

Ἅ

γιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς
(τρίς).

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι· καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Π

αναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς· Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις
ἡμῶν· Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομί
ας ἡμῖν· Ἅγιε,
ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός
Σου.

Κύριε, ἐλέησον (τρίς).
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι· καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Π

άτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου·
ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου· γενηθήτω τὸ θέλημά Σου, ὡς ἐν
οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν
σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς
ἀφίεμεν τοῖς ὀφει
λέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς
πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Καὶ τὰ Τροπάρια ταῦτα.
Ἦχος πλ. β’.

Ἐ

λέησον ἡμᾶς Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς· πάσης γὰρ ἀπολογίας
ἀποροῦντες, ταύτην Σοι τὴν ἱκεσίαν, ὡς Δεσπότῃ, οἱ
ἁμαρτωλοὶ προσφέρομεν. Ἐλέησον ἡμᾶς.

Δόξα.

Κ

ύριε, 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. Θεοτοκίον.

Τ

ῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην, ἄνοιξον ἡμῖν εὐλογημένη Θεοτό
κε· ἐλπίζοντες εἰς Σέ, μὴ ἀστοχήσωμεν· ῥυσθείημεν διὰ Σοῦ
τῶν περιστάσεων· Σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτηρία τοῦ γένους τῶν
Χριστιανῶν.

Κύριε, ἐλέησον (μ’, ἤτοι 40).
Κύριε, ἐλέησον (τρίς).
Ἐξαποστειλάρια.
Ἦχος γ’.

Ἀ

πόστολοι ἐκ περάτων, συναθροι
σθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῇ
τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα· καὶ Σύ, Υἱὲ καὶ Θεέ μου,
παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα.

Ὁ

γλυκασμὸς τῶν ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά,
Χριστιανῶν ἡ προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου,
ἀντιλαβοῦ μου καὶ ῥῦσαι, τῶν αἰωνίων βασάνων.

Κ

αὶ σὲ μεσίτριαν ἔχω, πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν, μὴ μου
ἐλέγξῃ τὰς πράξεις, ἐνώπιον τῶν Ἀγγέ
λων· παρακαλῶ Σε
Παρθένε, βοήθη
σόν μοι ἐν τάχει.

Χ

ρυσοπλοκώτατε πύργε, καὶ δωδεκάτειχε πόλις, ἡλιοστάλακτε
θρόνε, καθέδρα τοῦ Βασιλέως, ἀκατα
νόητον θαῦμα, πῶς
γαλουχεῖς τὸν Δεσπότην.

Δ

ι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ
Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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