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ΙΚΕΣΙΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ 

Πεπλανnμένον πρόβατον είμαι και ζr'πnσόν με, 

Χριστέ μου ως φιλόνθρωπος, πρόφθασον, λύτρωσέ με. 
Ιnσού, γλυκύτατε Ιnσού, παμπόθnτε Σωτnρ μου. 

Ιnσού μου γίνε έλεος και σώσον τnν ψυχnν μου. 

Να μου χαρίσεις δόκρυα, ως του Δαυίδ να κλαίω 

κι ως τον Πέτρον να θρnνώ κι ως τον λnστnν να λέω, 

το μνnσθnτί μου Κύριε, με πόνο να φωνόζω 

και ως τον όσωτον υ ιόν, το nμαρτον να κρόζω. 

Ν' αναστενόζω εκ ψυχnς, ως n γυνn εκείνn, 
που όλειψε τους πόδας σου με μύρα και εθρnνει 
κιέβρεχε τους πόδας σου, από τα δόκρυό τnς, 

να εξαλείψεις ως Θεός, τ' αμαρτnματό τnς. 

Παρόσχε, ικετεύω Σε και εμέ τnς τρισαθλίας, 

δόκρυα κατανύξεως και τρόπον μετανοίας. 

Ιnσού μου ωραιότατε, Ιnσού μου ευλογnμένε, 

Ιnσού μου υπερόγαθε, Χριστέ μου αγαπnμένε. 

Ιnσού τροφn των εκλεκτών, Ιnσού χορό αγγέλων, 

πιστεύω εις τnν δόξαν σου, στnν χόρn σου πιστεύω. 

Πιστεύω σαν θα κατεβείς στn γn, όλους να μας κρίνεις, 

Χριστέ μου Πολυέλεε, έλεος να μας δίνεις. 

Για μια αμαρτωΜ ψυχn, για μια ζωn αθλία. 

που θέλει ν' αφοσιωθεί στα ουρόνια, τα Θεία. 

l\llε τ' αμαρτnματα πολλό. που έχω καμωμένα. 

Χριστέ μου, αφαίρεσέ μου τα, να' ρθω κι εγώ με Σε'να. 

Εγώ σ' εσταύρc )σα Χριστέ με τ' αμαρτr'ψατό μου. 

που έπραξα π τόλαινα, εις τn νεότnτό μου. 

l\lla δώσε μου συγχώρεσn, ως τον λnστnν και πόρνnν 
και ως τον όσωτον υ ιόν καθώς και τον Τελώνnν. 

Όλοι ας μετανιώσουμε, το nμαρτον να πούμε, 

κι απ' το γλυκό Σωτnρα μας, έλεος να ζnτούμε. 

Κι όταν θα έρθει n στιγμn να δώσω τnν ψυχn μου, 
σε Σε τον Πολυέλεο, σε Σε τον λυτρωτn μου. 

τα Χερουβείμ, τα Σεραφείμ να' ναι τότε μαζί μου, 

για να με παραδώσουνε, σε Σένα τον Σωτnρ μου. 

Βοnθnσέ μας Κύριε, να φωτιστούμε όλοι, 

όπως εφωτιστnκανε οι Δώδεκα Αποστόλοι, 

που nτανε αγρόμματοι ΚΙ ασnμαντοι ψαρόδες 

και τώρα υπερβαίνουνε, σοφούς Καθnγnτόδες. 

Σταυρούλα Γιαννού 

Σnμείωσn: Τους πιο πόνω στίχους, κατέγραψα, από γυναικείο μοναστnρι τnς Ελλόδος 

και τοποθέτnσα τον τίτλο "Ικεσία στο Χριστό". 




