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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ἡ

προσευχή, ἡ ἐν ταπεινώσει καὶ ὑπομονῇ
ἐπικοινωνία τοῦ πλάσματος μὲ τὸν πλάστη,
μαλακώνει καὶ καθαίρει τὴν καρδία, ἀπολυτρώνει
ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες, ἐκδιώκει τὴ λύπη καὶ τὴν
ἀπελπισία, ἐνδυναμώνει στὴν ἀληθινὴ πίστη,
χορηγεῖ τὸν θεῖο φωτισμὸ καὶ ἑλκύει τὸ ἔλεος
τοῦ Θεοῦ. Χωρὶς πολυπραγμοσύνη καὶ πολυλογία,
μὲ ἁπλότητα παιδική, μὲ φιλάνθρωπη καρδία,
μὲ ἀγάπη καὶ πρὸς τοὺς ἐχθρούς, μὲ πνεῦμα
διαλλαγῆς καὶ συγχωρετικότητας, ἂς πλησιάζουμε
προσευχητικὰ τὸν Θεὸ κάθε ὥρα καὶ στιγμή,
φωνάζοντας πρὸς αὐτὸν μὲ ὅλη μας τὴν καρδία:
Κύριε βοήθησέ με στὶς ἀδυναμίες μου, φώτισέ
με, ἐλέησόν με, ἅπλωσε σὲ μένα χεῖρα θεϊκή,
κράτησέ με στὸν ὀρθὸ τὸν δρόμο.
Προσευχόμενοι κατ᾿ αὐτὸ τὸν τρόπο ἂς
εἴμαστε σίγουροι ὅτι ὁ ἀγαθὸς Θεὸς θὰ κατέλθει
ἀγαπητικὰ πρὸς τὸ πλάσμα ποὺ τοῦ κρούει τὴ
θύρα τοῦ ἐλέους, θὰ τοῦ ἀνοίξει καὶ θὰ τὸν
ὑποδεχθεῖ, ἐπιδαψιλεύοντάς του τὴ χάρη του,
παρηγορώντας τον καὶ χορηγώντας του ὅ,τι εἶναι
πρέπον καὶ ἀνάλογο πρὸς τὸ συμφέρον του.
Μετὰ πολλῶν εὐχῶν
† Ὁ Τριμυθοῦντος Βαρνάβας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ

προσευχή, ὡς προσωπικὴ ἐπικοινωνία Θεοῦ
καὶ ἀνθρώπου, σημαίνει τὴν ἀπελευθέρωση
τοῦ πλάσματος ἀπὸ τὴ δουλεία στὴν πάσης φύσεως ἁμαρτία, τὴν ὕψωσή του στὸν οὐρανὸ καὶ
τὴν παρουσία του ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ ἴδιου
τοῦ Θεοῦ.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος διδάσκει
καὶ λέει ὅτι ἡ προσευχὴ ἀποτελεῖ θησαυρὸ ἀσύλητο, ἀχείμαστο λιμένα γιὰ κάθε εἶδος καλὸ καὶ
ἀγαθό, μέσο ἐσωτερικῆς γαλήνης καὶ ἡρεμίας,
ἰατρεῖο ψυχῆς, κλείδα οὐρανοῦ καὶ ὄχημα ποὺ
ὁδηγεῖ στὴν πρὸς Θεὸν κοινωνία1. Τὰ ἀποτελέσματα αὐτά, ὅμως, προκύπτουν ὅταν κανεὶς προσεύχεται κατὰ πῶς πρέπει· λιτὰ καὶ μὲ πνεῦμα
συντετριμμένο, ταπείνωση καὶ ἀγάπη.
Ὡς πρὸς τὸ πρῶτο, ἡ ποιότητα τῆς προσευχῆς
δὲν κρίνεται ἀπὸ τὴν πολυλογία· ὁ Θεὸς γνωρίζει

1. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Περὶ εὐχῆς, PG 62, 737.
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τὶς ἀνάγκες μας, γι’ αὐτὸ καὶ ἀπὸ ἐμᾶς ἀπαιτεῖ
μόνο τὴν εἰλικρίνεια στὸ αἴτημα τῆς σωτηρίας
μας. Σημειώνει ὁ ἀββᾶς Μακάριος: «Οὐκ ἔστι
χρεία βαττολογεῖν ἀλλ’ ἐκτείνειν τὰς χεῖρας πυκνὰ
καὶ λέγειν· Κύριε, ὡς θέλεις καὶ ὡς οἶδας ἐλέησόν
με. Ἐὰν δὲ ἐπίκειται πόλεμος· Κύριε, βοήθει μοι.
Καὶ αὐτὸς οἶδε τὰ συμφέροντα καὶ ποιεῖ μεθ’
ἡμῶν ἔλεος»2. Μὲ ἄλλα λόγια, δὲν χρειάζεται νὰ
πολυλογεῖ κανεὶς στὴν προσευχὴ οὔτε νὰ χρησιμοποιεῖ μὲ μηχανικὸ τρόπο τὶς διάφορες εὐχές.
Εἶναι ἀρκετὸ νὰ ὑψώνει μὲ ταπείνωση καὶ ζέση
τὰ χέρια του καὶ νὰ ζητᾶ τὴ θεία βοήθεια καὶ τὸ
ἐξ οὐρανοῦ ἔλεος καὶ ὁ Θεὸς θὰ ἐνεργήσει ὅπως
αὐτὸς κρίνει ὀρθὸ καὶ πρέπον.
Τὸ δεύτερο ἀφορᾶ στὴν ἐσωτερικὴ κατάσταση
τοῦ προσευχόμενου. Σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόδειξη
τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρὸς τὸν Τιμόθεο, ἡ
προσευχὴ πρέπει νὰ ἐκπέμπεται χωρὶς ὀργὴ καὶ
μῖσος: «Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας
ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς
ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ» (Α΄ Τιμ. 2, 8). Μὲ τὸν

2. Ἀποφθέγματα τῶν πατέρων, ΧΙΙ, Περὶ τοῦ ἀδιαλείπτως καὶ νηφόντως προσεύχεσθαι, 11, SC 474, σσ. 214-216.
Πρβλ. Μθ. 6, 7.
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τρόπο αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος δρέπει τοὺς ἀγαθοὺς
καρποὺς τῆς συνομιλίας του μὲ τὸν Θεό.
Σὲ ἀντίθετη περίπτωση, ὅταν ἡ προσευχὴ γίνεται χωρὶς ἡ καρδία νὰ ἔχει ἠρεμία ἔναντι τοῦ
πλησίον, τότε τὸ ἀποτέλεσμά της εἶναι ἀντίθετο
ἀπὸ αὐτὸ ποὺ θεωρητικὰ ἐπιδιώκεται. Ὅπως
μᾶς ἐπισημαίνει ὁ Κάλλιστος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, τὸ εἶδος τῆς ψυχικῆς κατάστασης ποὺ παρουσιάζει ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ
πέρας τῆς προσευχῆς δηλώνει τὸ γνήσιο ἢ τὸ
ἐπιφανειακὸ καὶ ἄκαρπο τοῦ τρόπου τῆς προσευχῆς του. Ἐὰν ἀκολουθεῖ κατάνυξη, ταπεινὸ
πνεῦμα καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, ἡ προσευχητικὴ προσπάθεια εἶναι ἀληθινή. Ψεύτικη, ὅμως,
μάταιη καὶ χωρὶς ἀποτέλεσμα εἶναι ὅταν ἡ καρδία
παραμένει ἀναστατωμένη καὶ ἐμπαθής3.

3. Καλλίστου Κωνσταντινουπόλεως, Κεφάλαια περὶ
προσευχῆς, ιδ΄, PG 147, 817A: «Εἰ βούλει μαθεῖν πῶς δεῖ
προσεύχεσθαι, σκόπει τὸ τέλος τῆς προσοχῆς, ἢ καὶ τῆς προσευχῆς, καὶ μὴ ἀπατῶ. Ταύτης γὰρ τὸ τέλος, ἀγαπητέ, κατάνυξίς ἐστι διηνεκής, συντριβὴ καρδίας, ἀγάπη πρὸς τὸν
πλησίον· τὸ δὲ ἐναντίον πρόδηλον, ἐπιθυμίας λογισμός, καταλαλιᾶς ψιθυρισμός, μῖσος πρὸς τὸν πλησίον, καὶ ὅσα τούτοις
παρόμοια».
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Ἑπομένως, γιὰ νὰ προσευχηθεῖ κανεὶς σωστὰ
ἀπαιτεῖται προσπάθεια ὥστε νὰ ἀποκλειστοῦν
ὅλα ὅσα ἀγριεύουν τὴν καρδία καὶ ἐμποδίζουν
τὸν ἄνθρωπο να σταθεῖ μὲ παρρησία ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ. Δηλαδὴ ὁ ἐγωισμὸς καὶ ἡ ὑψηλοφροσύνη, τὰ ὁποῖα ἀναγκάζουν τρόπον τινὰ τὸν
ἀγαθὸ Θεὸ νὰ ἀποστρέψει τὸ πρόσωπό του4,
καθὼς καὶ οἱ ποικίλοι ἐφάμαρτοι λογισμοί, οἱ
ὁποῖοι διὰ τῆς μνησικακίας δικάζουν καὶ καταδικάζουν στὸν νοῦ τὸν πλησίον5. Ὁ ἀγώνας αὐτὸς
γιὰ νὰ τηρηθοῦν οἱ ὡς ἄνω προϋποθέσεις καὶ νὰ
ἐπιτευχθεῖ τὸ ἀπερίσπαστο στὴν προσευχὴ εἶναι
πραγματικὰ ἐργώδης. Ἀναφέρεται στὸ Γεροντικό,
ὅτι σὲ ἐρώτηση μοναχῶν περὶ τοῦ ποιὰ ἀρετὴ
προϋποθέτει περισσότερο κόπο, ὁ ἀββᾶς Ἀγάθων
ἔδωσε τὴν ἑξῆς ἀπάντηση: «Συγχωρήσατέ μοι,
λογίζομαι ὅτι οὐκ ἔστιν ἕτερος κάματος ὡς τὸ
εὔξασθαι τῷ Θεῷ ἀπερισπάστως. Πάντοτε γὰρ ὅτε

4. Βλ. Παρ. 16, 5: «ἀκάθαρτος παρὰ Θεῷ πᾶς ὑψηλοκάρδιος».
5. Νείλου ἀσκητοῦ, Λόγος περὶ προσευχῆς, ι΄· ιη΄· κ΄,
ΦΙΝ 1, σ. 178. Ἀποφθέγματα τῶν πατέρων, ΧΙΙ, Περὶ τοῦ
ἀδιαλείπτως καὶ νηφόντως προσεύχεσθαι, 22· 23, SC 474, σ.
222.
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θέλει ἄνθρωπος προσεύξασθαι βούλεται ὁ ἐχθρός
(= ὁ διάβολος) ἐκκόψαι αὐτόν· οἶδε γὰρ ὅτι οὐδαμόθεν ἐμποδίζεται εἰ μὴ ἀπὸ τοῦ προσεύξασθαι τῷ
Θεῷ· καὶ πᾶσαν πολιτείαν ἣν ἐὰν μελετήσῃ ἄνθρωπος ἐγκαρτερῶν ἐν αὐτῇ κτᾶται ἀνάπαυσιν, τὸ δὲ
εὔξασθαι ἕως ἐσχάτης ἀναπνοῆς ἀγώνων χρεία»6.
Ἀκριβῶς γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος
παρατηρεῖ ὅτι «Ὥσπερ μεῖζον τῶν ἄλλων τὸ τῆς
εὐχῆς ἔργον, οὕτω πλείονος δεῖ καὶ μερίμνης τῷ
πρὸς αὐτὴν ἔχοντι»7.
Τὸ προαναφερθὲν βούλημα τοῦ ἀποστόλου
Παύλου σχετίζεται ἄμεσα μὲ μιὰ διαρκῆ προσευχητικὴ στάση τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδὴ τὸ «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α΄ Θεσ. 5, 17). Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχὴ δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται ὡς
ὑπερβολὴ οὔτε ὡς πρᾶγμα ἀκατόρθωτο οὔτε ὅτι
ἀφορᾶ μόνο στοὺς μοναχούς. Δὲν μπορεῖ ἐπίσης
νὰ συνδέεται ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν ἐκφορὰ καὶ
ἀπαγγελία τῶν τυποποιημένων καὶ προδιαγεγραμμένων προσευχῶν, αὐτῶν δηλαδὴ ποὺ συνι-

6. Ἀποφθέγματα τῶν πατέρων, ΧΙΙ, Περὶ τοῦ ἀδιαλείπτως καὶ νηφόντως προσεύχεσθαι, 2, SC 474, σ. 208.
7. Μακαρίου Αἰγυπτίου, Περὶ προσευχῆς, 2, PG 34,
853B.
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στοῦν τὶς διάφορες ἐκκλησιαστικὲς ἀκολουθίες.
Εἶναι βέβαια καὶ αὐτό, τὸ ὁποῖο ἐκτυλίσσεται
στὶς προδιαγεγραμμένες ἀπὸ τὴν παράδοση ὧρες
μέσα στὸν ναό, ἀλλὰ δὲν ἐξαντλεῖται σὲ αὐτές.
Σύμφωνα μὲ τὸν Μ. Βασίλειο, ἡ προσευχὴ
δὲν πρέπει νὰ περιορίζεται σὲ συγκεκριμένες
ὧρες, κατὰ τὶς ὁποῖες θὰ ἐπικοινωνοῦμε καὶ θὰ
ὁμιλοῦμε στὸν Θεό, θὰ ζητοῦμε τὰ ἀναγκαῖα γιὰ
τὴ ζωή μας καὶ θὰ εὐχαριστοῦμε γιὰ τὶς δωρεές
του. Κάτι τέτοιο θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ λειψὸ
καὶ μονομερές, κυρίως ἐπειδὴ ὁ Θεὸς δὲν χρειάζεται τὴ διὰ λόγου ὑπόμνηση γιὰ ὅσα μᾶς συμφέρουν, ἀφοῦ γνωρίζει ἐκ τῶν προτέρων καὶ
χωρὶς νὰ τοῦ αἰτηθοῦμε ὅ,τι μᾶς εἶναι χρήσιμο8.
Τὸ πρώτιστο εἶναι νὰ ἐκζητοῦμε τὴ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν καὶ τότε ὁ Θεὸς θὰ μᾶς χορηγεῖ καὶ
ὅλα τὰ ἄλλα, τὰ σαφῶς ἀναγκαῖα9. Ἡ ζωή μας

8. Βλ. Μθ. 6, 8: «οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε
πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν».
9. Βλ. Μθ. 6, 31-33: «μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί
φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ
ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε
τούτων ἁπάντων. ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ
καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται
ὑμῖν».
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μὲ ἄλλα λόγια θὰ πρέπει νὰ ἐκτυλίσσεται ὡς μία
συνεχὴς καὶ ἀδιάλειπτη προσευχή, ὄχι διότι θὰ
πρέπει νὰ παραμένουμε στὸν ναὸ νυχθημερόν,
ἀλλὰ ἐπειδή, εὐχαριστώντας καὶ δοξολογώντας
γιὰ ὅλα, θὰ βρισκόμαστε, ὡς εὐγνώμονες δοῦλοι,
σὲ μία διαρκῆ κοινωνία μὲ τὸν δημιουργό μας
Θεό, παρακαλοῦντες γιὰ τὸ ἔλεός του καὶ τὴν
αἰώνια βασιλεία του.
Συμβουλεύει χαρακτηριστικὰ ὁ Μ. Βασίλειος:
Ὅλα ὅσα ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη, αὐτὰ τὰ
μικρὰ καὶ καθημερινὰ πράγματα, ὅπως ἡ τροφὴ
καὶ τὰ ἐνδύματα, δὲν εἶναι δεδομένα, ἀλλὰ εἶναι
δῶρα τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος τὰ προσφέρει
πρὶν κἂν τοῦ τὰ ζητήσουμε. Καὶ ἡ προσευχή, ἡ
δοξολογία, ἡ προσκύνηση, θὰ προέλθει, συνεχίζει
ὁ Μ. Βασίλειος, ὅταν εὐχαριστοῦμε τὸν χορηγὸ
γιὰ ὅλα αὐτά. Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, δηλαδὴ μὲ τὴ
διαρκῆ εὐχαριστία γιὰ ὅλα, συνίσταται καὶ τηρεῖται
αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή10. Συνοψί-

10. Μ. Βασιλείου, Εἰς τὴν μάρτυρα Ἰουλίτταν, PG 31,
244D-245A: «Οὕτως ἀδιαλείπτως προσεύξη· οὐκ ἐν ῥήμασι
πληρῶν τὴν προσευχήν, ἀλλὰ δι’ ὅλης τοῦ βίου τῆς διαγωγῆς
συνάψας ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, ὡς συνεχῆ καὶ ἀδιάλειπτον εἶναι
προσευχὴν τὴν ζωήν σου».
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ζοντας, τὸ Γεροντικό, τὴν ὀρθόδοξη ἑρμηνεία
τοῦ παραγγέλματος τοῦ ἀποστόλου Παύλου,
ἀναφέρει: «Οὐ μόνον γὰρ ὅτε ἱστάμεθα εἰς προσευχὴν τότε προσευχόμεθα, ἀλλὰ ἀληθὴς προσευχή
ἐστιν ὅταν καθ’ ἑαυτὸν δύνασαι πάντοτε προσεύξασθαι»11.
Ἀπ’ ἐκεῖ καὶ πέρα, αὐτὸς ποὺ τηρεῖ τὶς πιὸ
πάνω προϋποθέσεις, προσεύχεται ὁλόψυχα,
διαρκῶς καὶ καθημερινά, καὶ ζῶντας κατὰ τρόπο
φιλάνθρωπο, ἑλκύει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀποκτᾶ
ὑπομονὴ στὶς θλίψεις12, λαμπρύνεται ὁ νοῦς του13,
ἀνοίγονται γι’ αὐτὸν οἱ πύλες τοῦ οὐρανοῦ, ἀποφεύγει τὸν νοητὸ θάνατο14 καὶ γίνεται, τελικά,
μείζων ἀγγέλων15.

11. Ἀποφθέγματα τῶν πατέρων, ΧΙΙ, Περὶ τοῦ ἀδιαλείπτως καὶ νηφόντως προσεύχεσθαι, 20, SC 474, σ. 220.
12. Μάρκου τοῦ ἀσκητοῦ, Περὶ τῶν οἰομένων ἐξ ἔργων
δικαιοῦσθαι, θ΄, ΦΙΝ 1, σ. 109.
13. Θαλασσίου, Περὶ ἀγάπης καὶ ἐγκρατείας. Ἑκατοντὰς
πρώτη, ια΄, ΦΙΝ 2, σ. 206.
14. Ἰωάννου Καρπαθίου, Κεφάλαια παραμυθητικά, ξθ΄,
ΦΙΝ 1, σ. 291.
15. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Περὶ εὐχῆς, PG 62, 737.
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AKOΛOYΘIA TOY MEΣONYKTIKOY
Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Β

ασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα
τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ
πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ
ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ
καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον,
ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἅ
Δ
Π

γιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος,
ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ΄).

όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι· καὶ
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
αναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς· Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν· Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν· Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ
ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός
σου.
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Κύριε, ἐλέησον (γ΄). Δόξα. Καὶ νῦν.

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 ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ἐ

Τριαδικὰ τροπάρια.

ξεγερθέντες τοῦ ὕπνου προσπίπτομέν σοι,
Ἀγαθέ, καὶ τῶν Ἀγγέλων τὸν ὕμνον βοῶμέν
σοι, Δυνατέ· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός· διὰ
τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς.
Δόξα.

Τ

ῆς κλίνης καὶ τοῦ ὕπνου ἐξεγείρας με, Κύριε,
τὸν νοῦν μου φώτισον καὶ τὴν καρδίαν καὶ
τὰ χείλη μου ἄνοιξον εἰς τὸ ὑμνεῖν σε, ἁγία
Τριάς· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός· διὰ τῆς
Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς.

Ἀ

Καὶ νῦν.

θρόον ὁ Κριτὴς ἐπελεύσεται, καὶ ἑκάστου αἱ
πράξεις γυμνωθήσονται· ἀλλὰ φόβῳ κράξω18

μεν ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ
ὁ Θεός· διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς.
Κύριε, ἐλέησον (ιβ΄).
Εὐχὴ εὐχαριστήριος μεθ’ ἱκεσίας.

Ἐ

κ τοῦ ὕπνου ἐξανιστάμενος, εὐχαριστῶ σοι,
ἁγία Τριάς, ὅτι διὰ τὴν πολλήν σου ἀγαθότητα καὶ μακροθυμίαν, οὐκ ὠργίσθης ἐμοὶ τῷ
ῥαθύμῳ καὶ ἁμαρτωλῷ, οὐδὲ συναπώλεσάς με
ταῖς ἀνομίαις μου, ἀλλ’ ἐφιλανθρωπεύσω συνήθως
καὶ πρὸς ἀπόγνωσιν κείμενον ἤγειράς με, εἰς τὸ
ὀρθρίσαι καὶ δοξολογῆσαι τὸ κράτος σου. Καὶ
νῦν φώτισόν μου τὰ ὄμματα τῆς διανοίας, ἄνοιξόν
μου τὸ στόμα τοῦ μελετᾶν τὰ λόγιά σου, καὶ συνιέναι τὰς ἐντολάς σου, καὶ ποιεῖν τὸ θέλημά
σου, καὶ ψάλλειν σοι ἐν ἐξομολογήσει καρδίας,
καὶ ἀνυμνεῖν τὸ πανάγιον ὄνομά σου, τοῦ Πατρὸς
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Δ

Εὐχὴ ἑτέρα.

όξα σοι, Βασιλεῦ, Θεὲ Παντοκράτορ, ὅτι τῇ
θείᾳ σου καὶ φιλανθρώπῳ προνοίᾳ ἠξίωσάς
με τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀνάξιον ἐξ ὕπνου ἀναστῆναι καὶ τυχεῖν τῆς εἰσόδου τοῦ ἁγίου σου οἴκου.
Δέξαι, Κύριε, καὶ τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου, ὡς
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τῶν Ἁγίων καὶ νοερῶν σου δυνάμεων· καὶ εὐδόκησον ἐν καρδίᾳ καθαρᾷ καὶ πνεύματι ταπεινώσεως,
προσενεχθῆναί σοι τὴν ἐκ τῶν ρυπαρῶν χειλέων
μου αἴνεσιν· ὅπως κἀγὼ κοινωνὸς γένωμαι τῶν
φρονίμων παρθένων, ἐν φαιδρᾷ λαμπηδόνι τῆς
ψυχῆς μου, καὶ δοξάζω σε, τὸν ἐν Πατρὶ καὶ
Πνεύματι δοξαζόμενον Θεὸν Λόγον. Ἀμήν.
***
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ
βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ
τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ
Χριστῷ τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.
Ψαλμὸς ν΄ (50).

Ἐ

λέησόν 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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᾿Ιδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.
᾿Ιδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας· τὰ ἄδηλα καὶ
τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι.
῾Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.
Ἀκουτιεῖς μοι 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 Ἅγιον 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 ἐπιστρέψουσι.
῾Ρῦσαί 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
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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.
Τὸ σύμβολον τῆς Πίστεως.

Π

ιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα,
ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων
καὶ ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν
τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων·
Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ
Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ
σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας
τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς.
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Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας
καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ
ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ
σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν.
Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν
Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.
Τρισάγιον. Δόξα. Καὶ νῦν. Παναγία Τριάς.
Κύριε, ἐλέησον (γ΄). Δόξα. Καὶ νῦν. Πάτερ ἡμῶν.
Τροπάρια.
῏Ηχος πλ. δ΄.

Ἰ

δοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός·
καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα·
ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥᾳθυμοῦντα. Βλέπε
οὖν, ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, ἵνα μὴ τῷ
θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς·
ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος, εἶ
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ὁ Θεός· διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς.
Δόξα.

Τ

ὴν ἡμέραν ἐκείνην τὴν φοβεράν, ἐννοοῦσα
ψυχή μου γρηγόρησον, ἀνάπτουσα λαμπάδα
σου, ἐν ἐλαίῳ φαιδρύνουσα· οὐ γάρ οἶδας πότε
πρὸς σὲ ἐπελεύσεται ἡ φωνὴ ἡ λέγουσα· ᾿Ιδοὺ ὁ
Νυμφίος σου. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ νυστάξῃς
καὶ μείνῃς ἔξωθεν κρούουσα, ὡς αἱ πέντε Παρθένοι· ἀλλὰ ἀγρύπνως καρτέρησον, ἵνα ὑπαντήσῃς Χριστῷ τῷ Θεῷ, ἐν ἐλαίῳ πίονι· καὶ δῴη σοι
τὸν νυμφῶνα τὸν θεῖον τῆς δόξης αὐτοῦ.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Σ

ὲ τὸ ἀπόρθητον τεῖχος, τὸ τῆς σωτηρίας ὀχύρωμα, Θεοτόκε Παρθένε ἱκετεύομεν· τὰς
τῶν ἐναντίων βουλὰς διασκέδασον· τοῦ λαοῦ
σου τὴν λύπην εἰς χαρὰν μετάβαλε· τὴν πόλιν
σου περιτείχισον· τῷ Βασιλεῖ συμμάχησον· τὸν
κόσμον σου ἀνακάλεσον· τοὺς εὐσεβεῖς κραταίωσον· ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου πρέσβευε, ὅτι
σὺ εἶ Θεοτόκε ἡ ἐλπὶς ἡμῶν.
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε
᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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AKOΛOYΘIA TOY OPΘPOY
Εἰ μέν ἐστι Μ. Τεσσαρακοστή, λέγομεν
πρῶτον·
Τρισάγιον. Κύριε, ἐλέησον (ιβ΄). Δεῦτε, προσκυνήσωμεν (γ΄), καὶ τοὺς ἐφεξῆς δύο Ψαλμούς.
Εἰ δ’ οὔ, μετὰ τὸ Εὐλογητός, εὐθύς·
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ
βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν
Χριστῷ τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ
Χριστῷ τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.
Ψαλμὸς ιθ΄ (19).

Ἐ

πακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως,
ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ᾿Ια-

κώβ.
Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ ἐκ
Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου.
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Μνησθείη πάσης θυσίας σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά
σου πιανάτω.
Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ
πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι.
Ἀγαλλιασόμεθα ἐν τῷ σωτηρίῳ σου καὶ ἐν
ὀνόματι Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα.
Πληρώσαι Κύριος πάντα τὰ αἰτήματά σου·
νῦν ἔγνων ὅτι ἔσωσε Κύριος τὸν χριστὸν αὐτοῦ.
Ἐπακούσεται αὐτοῦ ἐξ οὐρανοῦ ἁγίου αὐτοῦ·
ἐν δυναστείαις ἡ σωτηρία τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ.
Οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δὲ
ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν ἐπικαλεσόμεθα.
Αὐτοὶ συνεποδίσθησαν καὶ ἔπεσον, ἡμεῖς δὲ
ἀνέστημεν καὶ ἀνωρθώθημεν.
Κύριε, σῶσον τὸν βασιλέα, καὶ ἐπάκουσον
ἡμῶν ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλεσώμεθά σε.

Κ

Ψαλμὸς κ΄ (20).

ύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ βασιλεὺς καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου ἀγαλλιάσεται
σφόδρα.
Τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας
αὐτῷ καὶ τὴν θέλησιν τῶν χειλέων αὐτοῦ οὐκ
ἐστέρησας αὐτόν.
Ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χρηστό26

τητος· ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον
ἐκ λίθου τιμίου.
Ζωὴν ᾐτήσατό σε, καὶ ἔδωκας αὐτῷ μακρότητα
ἡμερῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.
Μεγάλη ἡ δόξα αὐτοῦ ἐν τῷ σωτηρίῳ σου·
δόξαν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐπιθήσεις ἐπ’ αὐτόν.
Ὅτι δώσεις αὐτῷ εὐλογίαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος·
εὐφρανεῖς αὐτὸν ἐν χαρᾷ μετὰ τοῦ προσώπου
σου.
Ὅτι ὁ βασιλεὺς ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον καὶ ἐν τῷ
ἐλέει τοῦ ῾Υψίστου οὐ μὴ σαλευθῇ.
Εὑρεθείη ἡ χείρ σου πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς σου· ἡ
δεξιά σου εὕροι πάντας τοὺς μισοῦντάς σε.
Ὅτι θήσεις αὐτοὺς ὡς κλίβανον πυρός, εἰς
καιρὸν τοῦ προσώπου σου.
Κύριος ἐν ὀργῇ αὐτοῦ συνταράξει αὐτούς, καὶ
καταφάγεται αὐτοὺς πῦρ.
Τὸν καρπὸν αὐτῶν ἀπὸ γῆς ἀπολεῖς καὶ τὸ
σπέρμα αὐτῶν ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων.
Ὅτι ἔκλιναν εἰς σὲ κακά· διελογίσαντο βουλάς,
αἷς οὐ μὴ δύνωνται στῆναι.
Ὅτι θήσεις αὐτοὺς νῶτον· ἐν τοῖς περιλοίποις
σου ἑτοιμάσεις τὸ πρόσωπον αὐτῶν.
῾Υψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου· ᾄσομεν
καὶ ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας σου.
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Δόξα. Καὶ νῦν.

Ἅ
Π

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

αναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς· Κύριε ἱλάσθητι
ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν· Δέσποτα, συγχώρησον
τὰς ἀνομίας ἡμῖν· Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς
ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε, ἐλέησον (γ΄).

Π

Δόξα. Καὶ νῦν.

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 ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Καὶ τὰ ἐφεξῆς τροπάρια.

Σ

ῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον
τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι,
κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων,
διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.
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Δόξα.

Ὁ

ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίῳς, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρμούς
σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός· εὔφρανον ἐν τῇ
δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας
χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων. Τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον
τρόπαιον.

Π

Καὶ νῦν.

ροστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε, μὴ παρίδῃς ἀγαθή, τὰς ἱκεσίας ἡμῶν, πανύμνητε
Θεοτόκε· στήριξον ᾿Ορθοδόξων πολιτείαν· σῷζε
οὓς ἐκέλευσας βασιλεύειν, καὶ χορήγει αὐτοῖς
οὐρανόθεν τὴν νίκην· διότι ἔτεκες τὸν Θεόν,
μόνη εὐλογημένη.
Ὁ ῾Εξάψαλμος.

Δ
Κ

όξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία (ἐκ γ΄).
ύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα
μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου (δίς).
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Ψαλμὸς γ΄ (3).

Κ

ύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ’ ἐμέ.
Πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου· οὐκ ἔστι σωτηρία
αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ.
Σὺ δέ, Κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ· δόξα μου
καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου.
Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, καὶ ἐπήκουσέ
μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ.
Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην, ὅτι
Κύριος ἀντιλήψεταί μου.
Οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν
κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοι.
Ἀνάστα, Κύριε, σῶσόν με, ὁ Θεός μου. Ὅτι σὺ
ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως,
ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας.
Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία, καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ
εὐλογία σου.
Καὶ πάλιν.
Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην, ὅτι
Κύριος ἀντιλήψεταί μου.
Ψαλμὸς λζ΄ (37).

Κ

ύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ
ὀργῇ σου παιδεύσῃς με.
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Ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι, καὶ ἐπεστήριξας ἐπ’ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου.
Οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἀπὸ προσώπου
τῆς ὀργῆς σου· οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις
μου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου.
Ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῆραν τὴν κεφαλήν
μου, ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ’ ἐμέ.
Προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου,
ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης μου.
Ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως τέλους·
ὅλην τὴν ἡμέραν σκυθρωπάζων ἐπορευόμην.
Ὅτι αἱ ψόαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμάτων,
καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου.
Ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα· ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου.
Κύριε, ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυμία μου, καὶ
ὁ στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἀπεκρύβη.
῾Η καρδία μου ἐταράχθη, ἐγκατέλιπέ με ἡ
ἰσχύς μου, καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, καὶ
αὐτὸ οὐκ ἔστι μετ’ ἐμοῦ.
Οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας
μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν, καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ
μακρόθεν ἔστησαν.
Καὶ ἐξεβιάζοντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου·
καὶ οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι ἐλάλησαν ματαιό31

τητας, καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν.
Ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον, καὶ ὡσεὶ
ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ.
Καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων, καὶ
οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς.
Ὅτι ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα· σὺ εἰσακούσῃ,
Κύριε ὁ Θεός μου.
Ὅτι εἶπον· μήποτε ἐπιχαρῶσί μοι οἱ ἐχθροί
μου, καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ’ ἐμὲ
ἐμεγαλοῤῥημόνησαν.
Ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος, καὶ ἡ ἀλγηδών
μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός.
Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ, καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου.
Οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσι καὶ κεκραταίωνται ὑπὲρ
ἐμέ, καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίκως.
Οἱ ἀνταποδιδόντες μοι κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν
ἐνδιέβαλλόν με, ἐπεὶ κατεδίωκον ἀγαθωσύνην.
Μὴ ἐγκαταλίπῃς με, Κύριε ὁ Θεός μου· μὴ
ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ. Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν
μου, Κύριε τῆς σωτηρίας μου.
Καὶ πάλιν.
Μὴ ἐγκαταλίπῃς με, Κύριε ὁ Θεός μου, μὴ
ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ. Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν
μου, Κύριε τῆς σωτηρίας μου.
32

Ὁ

Ψαλμὸς ξβ΄ (62).

Θεός, ὁ Θεός μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω. Ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ
μου, ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ.
Οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ ὤφθην σοι, τοῦ ἰδεῖν τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν δόξαν σου.
Ὅτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός σου ὑπὲρ ζωάς· τὰ
χείλη μου ἐπαινέσουσί σε.
Οὕτως εὐλογήσω σε ἐν τῇ ζωῇ μου, καὶ ἐν τῷ
ὀνόματί σου ἀρῶ τὰς χεῖράς μου.
Ὡς ἐκ στέατος καὶ πιότητος ἐμπλησθείη ἡ ψυχή
μου, καὶ χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τὸ στόμα μου.
Εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς μου, ἐν
τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σέ.
Ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου, καὶ ἐν τῇ σκέπῃ
τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι.
Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου· ἐμοῦ δὲ
ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου.
Αὐτοὶ δὲ εἰς μάτην ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου·
εἰσελεύσονται εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς· παραδοθήσονται εἰς χεῖρας ῥομφαίας, μερίδες ἀλωπέκων ἔσονται.
Ὁ δὲ βασιλεὺς εὐφρανθήσεται ἐπὶ τῷ Θεῷ·
ἐπαινεθήσεται πᾶς ὁ ὀμνύων ἐν αὐτῷ, ὅτι ἐνεφράγη στόμα λαλούντων ἄδικα.
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Καὶ πάλιν.
Ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σέ, ὅτι ἐγενήθης
βοηθός μου, καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου
ἀγαλλιάσομαι.
Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου· ἐμοῦ δὲ
ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου.
Δόξα. Καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, δόξα σοι ὁ Θεός (ἐκ γ΄). Κύριε, ἐλέησον
(γ΄). Δόξα. Καὶ νῦν.
Ψαλμὸς πζ΄ (87).

Κ

ύριε, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου.
Εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου, κλῖνον
τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου.
Ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή μου, καὶ ἡ ζωὴ
μου τῷ ᾅδῃ ἤγγισε.
Προσελογίσθην μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς
λάκκον· ἐγενήθην ὡσεὶ ἄνθρωπος ἀβοήθητος, ἐν
νεκροῖς ἐλεύθερος.
Ὡσεὶ τραυματίαι καθεύδοντες ἐν τάφῳ, ὧν
οὐκ ἐμνήσθης ἔτι, καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς χειρός σου
ἀπώσθησαν.
῎Εθεντό με ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ, ἐν σκοτεινοῖς
καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου.
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Ἐπ’ ἐμὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός σου, καὶ πάντας
τοὺς μετεωρισμούς σου ἐπήγαγες ἐπ’ ἐμέ.
Ἐμάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ’ ἐμοῦ·
ἔθεντό με βδέλυγμα ἑαυτοῖς.
Παρεδόθην καὶ οὐκ ἐξεπορευόμην· οἱ ὀφθαλμοί
μου ἠσθένησαν ἀπὸ πτωχείας.
Ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε, ὅλην τὴν ἡμέραν,
διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου.
Μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια; ἢ ἰατροὶ
ἀναστήσουσι καὶ ἐξομολογήσονταί σοι;
Μὴ διηγήσεταί τις ἐν τῷ τάφῳ τὸ ἔλεός σου,
καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ;
Μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυμάσιά
σου, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ;
Κἀγὼ πρὸς σέ, Κύριε, ἐκέκραξα, καὶ τὸ πρωῒ
ἡ προσευχή μου προφθάσει σε.
Ἵνα τί, Κύριε, ἀπωθεῖς τὴν ψυχήν μου, ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ;
Πτωχός εἰμι ἐγώ, καὶ ἐν κόποις ἐκ νεότητός
μου· ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ ἐξηπορήθην.
Ἐπ’ ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου, οἱ φοβερισμοί
σου ἐξετάραξάν με.
Ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ ὕδωρ, ὅλην τὴν ἡμέραν
περιέσχον με ἅμα.
Ἐμάκρυνας ἀπ’ ἐμοῦ φίλον καὶ πλησίον, καὶ
τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ ταλαιπωρίας.
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Καὶ πάλιν.
Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου.
Εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου· κλῖνον
τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου.
Ψαλμὸς ρβ΄ (102).

Ε

ὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ πάντα
τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.
Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ.
Τὸν εὐϊλατεύοντα πάσας τὰς ἀνομίας σου,
τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου.
Τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου,
τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς.
Τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν
σου· ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου.
Ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος, καὶ κρῖμα πᾶσι
τοῖς ἀδικουμένοις.
Ἐγνώρισε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωϋσῇ, τοῖς
υἱοῖς ᾿Ισραὴλ τὰ θελήματα αὐτοῦ.
Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος
καὶ πολυέλεος· οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται, οὐδὲ
εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ.
Οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν, οὐ36

δὲ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν.
Ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς,
ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν.
Καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν,
ἐμάκρυνεν ἀφ’ ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν.
Καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱούς, ᾠκτείρησε Κύριος
τοὺς φοβουμένους αὐτόν· ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ
πλάσμα ἡμῶν, ἐμνήσθη ὅτι χοῦς ἐσμεν.
Ἄνθρωπος ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ, ὡσεὶ
ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει.
Ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ καὶ οὐχ ὑπάρξει,
καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ.
Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος, καὶ
ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν.
Καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν, τοῖς
φυλάσσουσι τὴν διαθήκην αὐτοῦ, καὶ μεμνημένοις
τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς.
Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον
αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει.
Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύϊ, ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ,
τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ.
Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ,
λειτουργοὶ αὐτοῦ, οἱ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ.
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Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ,
ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ· εὐλόγει, ἡ
ψυχή μου, τὸν Κύριον.
Καὶ πάλιν.
Ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ· εὐλόγει,
ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.
Ψαλμὸς 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, 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.
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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 πάλιν.
Εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου, καὶ
μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου (δίς).
Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ
εὐθείᾳ.
Δόξα. Καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλ ληλούϊα, δόξα σοι ὁ Θεός (ἐκ γ΄). ῾Η ἐλπὶς ἡμῶν,
Κύριε, δόξα σοι.
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῾Η ᾿Ωδὴ τῆς Θεοτόκου.

Μ

εγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου.
Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν
Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον σὲ μεγαλύνομεν.

Ὅ

τι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης
αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί
με πᾶσαι αἱ γενεαί.
Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ…

Ὅ

τι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, καὶ
ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ
εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ…

Ἐ

ποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ…

Κ

αθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε
ταπεινούς· πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν,
καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς.
Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ…
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Ἀ

ντελάβετο ᾿Ισραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ
ἕως αἰῶνος.
Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ…
Οἱ Ψαλμοὶ τῶν Αἴνων.
Ψαλμὸς ρμη΄ (148).

Α

ἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· αἰνεῖτε
αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος
τῷ Θεῷ.
Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε
αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει
ὕμνος τῷ Θεῷ.
Αἰνεῖτε αὐτόν, ἥλιος καὶ σελήνη· αἰνεῖτε αὐτόν,
πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς.
Αἰνεῖτε αὐτόν, οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν, καὶ τὸ
ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν.
Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου· ὅτι αὐτὸς εἶπε
καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐκτίσθησαν.
῎Εστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν
αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· πρόσταγμα ἔθετο, καὶ οὐ παρελεύσεται.
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Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῆς γῆς, δράκοντες καὶ
πᾶσαι ἄβυσσοι.
Πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεῦμα καταιγίδος, τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ.
Τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί, ξύλα καρποφόρα
καὶ πᾶσαι κέδροι.
Τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά.
Βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί, ἄρχοντες
καὶ πάντες κριταὶ γῆς.
Νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβύτεροι μετὰ
νεωτέρων, αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι
ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ μόνου.
῾Η ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ,
καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ αὐτοῦ.
῞Υμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ, λαῷ ἐγγίζοντι αὐτῷ.
Ψαλμὸς ρμθ΄ (149).

Ἄ

σατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ἡ αἴνεσις αὐτοῦ
ἐν ἐκκλησίᾳ ὁσίων.
Εὐφρανθήτω ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν,
καὶ υἱοὶ Σιὼν ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν.
Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν χορῷ, ἐν τυμπάνῳ καὶ ψαλτηρίῳ ψαλάτωσαν αὐτῷ.
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Ὅτι εὐδοκεῖ Κύριος ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ, καὶ
ὑψώσει πρᾳεῖς ἐν σωτηρίᾳ.
Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ, καὶ ἀγαλλιάσονται
ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν.
Αἱ ὑψώσεις τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν,
καὶ ῥομφαῖαι δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.
Τοῦ ποιῆσαι ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἐλεγμοὺς
ἐν τοῖς λαοῖς.
Τοῦ δῆσαι τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἐν πέδαις, καὶ
τοὺς ἐνδόξους αὐτῶν ἐν χειροπέδαις σιδηραῖς.
Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον· δόξα
αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ.
Ψαλμὸς ρν΄ (150).

Α

ἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· αἰνεῖτε
αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ· αἰνεῖτε
αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.
Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰνεῖτε αὐτὸν
ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.
Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ· αἰνεῖτε
αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.
Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· αἰνεῖτε
αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ
αἰνεσάτω τὸν Κύριον.
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Μικρὰ Δοξολογία.

Σ

οὶ δόξα πρέπει, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ
τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ
Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Δ

όξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία.
῾Υμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν
σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν
μεγάλην σου δόξαν.
Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ· Κύριε, Υἱὲ μονογενές, ᾿Ιησοῦ Χριστέ,
καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.
Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ
Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.
Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν
δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.
Ὅτι σὺ εἶ μόνος ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος,
᾿Ιησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός.
Ἀμήν.
Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω
τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ
αἰῶνος.
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Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ
γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με· ἴασαι τὴν
ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.
Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· δίδαξόν με τοῦ
ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.
Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.
Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων
ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά
σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά
σου.
Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν με τὰ δικαιώματά σου.
Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί
σου.
Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα· τὰ ἔργα τῶν
χειρῶν σου μὴ παρίδῃς.
Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ δόξα
πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύ45

ματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Χ

ριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ φωτίζον καὶ
ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν
κόσμον· σημειωθήτω ἐφ’ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώμεθα φῶς τὸ ἀπρόσιτον· καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήματα ἡμῶν πρὸς
ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν σου· πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου μητρὸς καὶ πάντων σου τῶν
ἁγίων. Ἀμήν.

Κ

ύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα
ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης χάρισαί μοι
τῷ σῷ δούλῳ. Ναί, Κύριε, βασιλεῦ, δώρησαί μοι
τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα καὶ μὴ κατακρίνειν
τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων· Ἀμήν.
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε
᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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AKOΛOYΘIA TOY EΣΠEPINOY
Ὁ Προοιμιακός.
Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ
βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ
Χριστῷ τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

Ε

Ψαλμὸς ργ΄ (103).

ὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον. Κύριε ὁ
Θεός μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα.
Ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω,
ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον.
Ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέῤῥιν, ὁ στεγάζων
ἐν ὕδασι τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ.
Ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων.
Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ
τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα.
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Ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς,
οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ, ἐπὶ
τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα.
Ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ φωνῆς
βροντῆς σου δειλιάσουσιν.
Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία, εἰς
τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά.
Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι καλύψαι τὴν γῆν.
Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, ἀναμέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα.
Ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν.
Ἐπ’ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει, ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσι φωνήν.
Ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ· ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆ.
Ὁ ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι, καὶ χλόην
τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων.
Τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς· καὶ οἶνος
εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου.
Τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ· καὶ ἄρτος
καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει.
Χορτασθήσονται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, αἱ κέ48

δροι τοῦ Λιβάνου, ἃς ἐφύτευσας.
Ἐκεῖ στρουθία ἐννοσεύσουσι, τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ
κατοικία ἡγεῖται αὐτῶν.
῎Ορη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ
τοῖς λαγωοῖς.
Ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούς· ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν
δύσιν αὐτοῦ.
῎Εθου σκότος καὶ ἐγένετο νύξ· ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ.
Σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ ἁρπάσαι καὶ ζητῆσαι
παρὰ τῷ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς.
Ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν, καὶ εἰς τὰς
μάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται.
Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ,
καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας.
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν
σοφίᾳ ἐποίησας· ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς σου.
Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος· ἐκεῖ
ἑρπετά, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ζῷα μικρὰ μετὰ
μεγάλων.
Ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται· δράκων οὗτος, ὃν
ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῇ.
Πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτῶν εἰς εὔκαιρον· δόντος σου αὐτοῖς, συλλέξουσιν.
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Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος· ἀποστρέψαντος δέ σου
τὸ πρόσωπον, ταραχθήσονται.
Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν καὶ ἐκλείψουσι,
καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν.
Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου καὶ κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.
῎Ητω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας· εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.
Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν· ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται.
῎ᾼσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ
μου ἕως ὑπάρχω.
῾Ηδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ.
Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἄνομοι, ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς.
Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.
Καὶ πάλιν.
Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ· ἔθου σκότος
καὶ ἐγένετο νύξ.
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν
σοφίᾳ ἐποίησας.
Δόξα. Καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλ 50

ληλούϊα, δόξα σοι ὁ Θεός (ἐκ γ΄). ῾Η ἐλπὶς ἡμῶν,
Κύριε, δόξα σοι.
Οἱ Ψαλμοὶ εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα.

Κ

Ψαλμὸς ρμ΄ (140).

ύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου,
εἰσάκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, ἐκέκραξα
πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου· πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς
δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ. Εἰσάκουσόν μου, Κύριε.
Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα
ἐνώπιόν σου· ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία
ἑσπερινή· εἰσάκουσόν μου, Κύριε.
Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου, καὶ
θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.
Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας, τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις.
Σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ
οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν.
Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει καὶ ἐλέγξει με·
ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν
μου.
Ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις
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αὐτῶν· κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ
αὐτῶν.
Ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου, ὅτι ἡδύνθησαν·
ὡσεὶ πάχος γῆς ἐῤῥάγη ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορπίσθη
τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην.
Ὅτι πρὸς σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλμοί μου·
ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου.
Φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος, ἧς συνεστήσαντό μοι,
καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν.
Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρτωλοί· κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγώ, ἕως ἂν παρέλθω.
Ψαλμὸς ρμα΄ (141).

Φ

ωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου
πρὸς Κύριον ἐδεήθην.
Ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν
θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ.
Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου, καὶ
σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου.
Ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ ἐπορευόμην, ἔκρυψαν παγίδα
μοι.
Κατενόουν εἰς τὰ δεξιὰ καὶ ἐπέβλεπον, καὶ οὐκ
ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με.
Ἀπώλετο φυγὴ ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ
ἐκζητῶν τὴν ψυχήν μου.
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Ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε, εἶπα· σὺ εἶ ἡ ἐλπίς
μου, μερίς μου εἶ ἐν γῇ ζώντων.
Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταπεινώθην
σφόδρα.
῾Ρῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ.
Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου.
Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀνταποδῷς μοι.
Ψαλμὸς ρκθ΄ (129).

Ἐ

κ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε· Κύριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου.
Γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν
φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.
Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε, τίς
ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν.
Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε,
Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου,
ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον.
Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας, ἐλπισάτω ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.
Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ
παρ’ αὐτῷ λύτρωσις· καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν
᾿Ισραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
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Ψαλμὸς ρις΄ (116).

Α

ἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.
Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ
ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
Ἐπιλύχνιος εὐχαριστία.

Φ

ῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πατρός,
οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, ᾿Ιησοῦ Χριστέ,
ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα,
Θεόν. Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς ὑμνεῖσθαι φωναῖς
αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς· διὸ ὁ κόσμος σὲ
δοξάζει.

Κ

αταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων
ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά
σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τά δικαιώματά
σου.
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Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν με τά δικαιώματά σου.
Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί
σου.
Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα· τὰ ἔργα τῶν
χειρῶν σου μὴ παρίδῃς.
Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ δόξα
πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
᾿ῼδὴ Συμεὼν τοῦ θεοδόχου.

Ν

ῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα,
κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ· ὅτι εἶδον οἱ
ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας
κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν· φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου ᾿Ισραήλ.
Εἶτα· Τρισάγιον. Δόξα. Καὶ νῦν. Παναγία
Τριάς. Κύριε, ἐλέησον (γ΄). Δόξα. Καὶ νῦν.
Πάτερ ἡμῶν, καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῆς τυχούσης
ἑορτῆς ἢ τῆς ἡμέρας.
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε
᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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AKOΛOYΘIA
TOY MIKPOY AΠOΔEIΠNOY
Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Β

ασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς
ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα
πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον
ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, ἀγαθέ, τὰς
ψυχὰς ἡμῶν.

Ἅ

γιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος,
ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ΄).

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 ἀνομίας ἡμῖν· Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς
ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
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Κύριε, ἐλέησον (γ΄).

Π

Δόξα. Καὶ νῦν.

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 ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Κύριε, ἐλέησον (ιβ΄).
Δόξα. Καὶ νῦν.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ
βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν
Χριστῷ τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ
Χριστῷ τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.
Ψαλμὸς ν΄ (50).

Ἐ

λέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου,
καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
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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.
᾿Ιδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.
᾿Ιδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας· τὰ ἄδηλα καὶ τὰ
κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι.
῾Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.
Ἀκουτιεῖς μοι 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 Ἅγιον 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 ἐπιστρέψουσι.
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῾Ρῦσαί 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.
Ψαλμὸς ξθ΄ (69).

Ὁ

Θεὸς εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες· Κύριε,
εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι σπεῦσον.
Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου.
Ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ βουλόμενοί μοι κακά.
Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ
λέγοντές μοι· εὖγε, εὖγε.
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Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ
πάντες οἱ ζητοῦντές σε, ὁ Θεός.
Καὶ λεγέτωσαν διὰ παντός· μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου.
Ἐγὼ δὲ πτωχός εἰμι καὶ πένης· ὁ Θεός, βοήθησόν μοι.
Βοηθός μου καὶ ῥύστης μου εἶ σύ· Κύριε, μὴ
χρονίσῃς.
Ψαλμὸς 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, 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.
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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.
Μικρὰ Δοξολογία.

Δ

όξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία.
῾Υμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν
σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν
μεγάλην σου δόξαν.
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Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ· Κύριε Υἱὲ μονογενές, ᾿Ιησοῦ Χριστὲ καὶ
Ἅγιον Πνεῦμα.
Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ
Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου· ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.
Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν
δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.
Ὅτι σὺ εἶ μόνος ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, ᾿Ιησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.
Καθ’ ἑκάστην ἑσπέραν εὐλογήσω σε, καὶ
αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν
αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ
γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με· ἴασαι τὴν
ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.
Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· δίδαξόν με τοῦ
ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.
Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.
Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων
ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου
εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
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Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά
σου.
Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν με τὰ δικαιώματά σου.
Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί
σου.
Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα· τὰ ἔργα τῶν
χειρῶν σου μὴ παρίδῃς.
Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ δόξα
πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως.

Π

ιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε
πάντων καὶ ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν
τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων.
Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ
Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
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Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ
σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς
Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατὰ τὰς Γραφάς.
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας
καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν
Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν
Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ
μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

Ἄ

ξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν
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τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν
Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν,
τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.
Τρισάγιον. Δόξα. Καὶ νῦν. Παναγία Τριάς.
Κύριε, ἐλέησον (γ΄). Δόξα. Καὶ νῦν. Πάτερ ἡμῶν.
Εἶτα τὸ τροπάριον τοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν Ἁγίου
ἢ τὰ παρόντα.
῏Ηχος δ΄.

Ὁ

Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν ἀεὶ μεθ’
ἡμῶν κατὰ τὴν σὴν ἐπιείκειαν, μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ’ ἡμῶν, ἀλλὰ ταῖς αὐτῶν
ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ, κυβέρνησον τὴν ζωὴν ἡμῶν.

Τ

ῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ μαρτύρων σου, ὡς πορφύραν καὶ βύσσον τὰ αἵματα, ἡ Ἐκκλησία
σου στολισαμένη, δι’ αὐτῶν βοᾷ σοι, Χριστὲ ὁ
Θεός· τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς
ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Μ

Δόξα.

ετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος,
οὐ λύπῃ, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος.
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Καὶ νῦν.

Τ

ῇ πρεσβείᾳ, Κύριε, πάντων τῶν ἁγίων καὶ τῆς
Θεοτόκου, τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος οἰκτίρμων.
Κύριε, ἐλέησον (μ΄).

Ὁ

ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ, ἐν οὐρανῷ
καὶ ἐπὶ γῆς προσκυνούμενος καὶ δοξαζόμενος Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ μακρόθυμος, ὁ πολυέλεος,
ὁ πολυεύσπλαγχνος, ὁ τοὺς δικαίους ἀγαπῶν καὶ
τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐλεῶν, ὁ πάντας καλῶν πρὸς
σωτηρίαν διὰ τῆς ἐπαγγελίας τῶν μελλόντων
ἀγαθῶν. Αὐτὸς Κύριε, πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν ἐν τῇ
ὥρᾳ ταύτῃ τὰς ἐντεύξεις, καὶ ἴθυνον τὴν ζωὴν
ἡμῶν πρὸς τὰς ἐντολάς σου. Τὰς ψυχὰς ἡμῶν
ἁγίασον· τὰ σώματα ἅγνισον· τοὺς λογισμοὺς
διόρθωσον· τὰς ἐννοίας κάθαρον· καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς
ἀπὸ πάσης θλίψεως, κακῶν καὶ ὀδύνης. Τείχισον
ἡμᾶς ἁγίοις σου ἀγγέλοις, ἵνα τῇ παρεμβολῇ
αὐτῶν φρουρούμενοι καὶ ὁδηγούμενοι, καταντήσωμεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ εἰς τὴν
ἐπίγνωσιν τῆς ἀπροσίτου σου δόξης· ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Κύριε, ἐλέησον (γ΄).
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Δόξα. Καὶ νῦν.

Τ

ὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον,
σὲ μεγαλύνομεν.
Κύριε, ἐλέησον (ιβ΄).
Καὶ σῶσον ἡμᾶς, Παναγία Παρθένε.
Εὐχὴ εἰς τὴν ῾Υπεραγίαν Θεοτόκον.
(Παύλου Μοναχοῦ, Μονῆς Εὐεργέτιδος).

Ἄ

σπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε, ἄχραντε, ἁγνὴ
Παρθένε, Θεόνυμφε, Δέσποινα, ἡ Θεὸν
Λόγον τοῖς ἀνθρώποις, τῇ παραδόξῳ σου κυήσει
ἑνώσασα καὶ τὴν ἀπωσθεῖσαν φύσιν τοῦ γένους
ἡμῶν τοῖς οὐρανίοις συνάψασα· ἡ τῶν ἀπηλπισμένων μόνη ἐλπὶς καὶ τῶν πολεμουμένων βοήθεια· ἡ
ἑτοίμη ἀντίληψις τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων καὶ
πάντων τῶν χριστιανῶν τὸ καταφύγιον, μὴ βδελύξῃ με τὸν ἁμαρτωλόν, τὸν ἐναγῆ, τὸν αἰσχροῖς
λογισμοῖς καὶ λόγοις καὶ πράξεσιν ὅλον ἐμαυτὸν
ἀχρειώσαντα, καὶ τῇ τῶν ἡδονῶν τοῦ βίου ῥαθυμίᾳ γνώμης δοῦλον γενόμενον. Ἀλλ’ ὡς τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ μήτηρ, φιλανθρώπως σπλαγχνίσθητι
ἐπ’ ἐμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ ἀσώτῳ, καὶ δέξαι μου
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τὴν ἐκ ῥυπαρῶν χειλέων προσφερομένην σοι δέησιν· καὶ τὸν σὸν Υἱὸν καὶ ἡμῶν Δεσπότην καὶ Κύριον, τῇ μητρικῇ σου παῤῥησίᾳ χρωμένη,
δυσώπησον, ἵνα ἀνοίξῃ κἀμοὶ τὰ φιλάνθρωπα
σπλάγχνα τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος, καὶ παριδών
μου τὰ ἀναρίθμητα πταίσματα ἐπιστρέψῃ με πρὸς
μετάνοιαν, καὶ τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν ἐργάτην δόκιμον ἀναδείξῃ με. Καὶ πάρεσό μοι ἀεὶ ὡς ἐλεήμων
καὶ συμπαθὴς καὶ φιλάγαθος, ἐν μὲν τῷ παρόντι
βίῳ θερμὴ προστάτις καὶ βοηθός, τὰς τῶν ἐναντίων ἐφόδους ἀποτειχίζουσα καὶ πρὸς σωτηρίαν
καθοδηγοῦσά με, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου μου,
τὴν ἀθλίαν μου ψυχὴν περιέπουσα, καὶ τὰς σκοτεινὰς ὄψεις τῶν πονηρῶν δαιμόνων πόῤῥω αὐτῆς
ἀπελαύνουσα· ἐν δὲ τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, τῆς αἰωνίου με ῥυομένη κολάσεως, καὶ τῆς
ἀποῤῥήτου δόξης τοῦ σοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν
κληρονόμον με ἀποδεικνύουσα. ῟Ης καὶ τύχοιμι,
Δέσποινά μου, ὑπεραγία Θεοτόκε, διὰ τῆς σῆς μεσιτείας καὶ ἀντιλήψεως· Χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ
τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ
καὶ Σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ᾯ πρέπει
πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ ἀνάρχῳ
αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ αὐτοῦ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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Εὐχὴ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστόν.
(Ἀντιόχου Μοναχοῦ τοῦ Πανδέκτου).

Κ

αὶ δὸς ἡμῖν, Δέσποτα, πρὸς ὕπνον ἀπιοῦσιν,
ἀνάπαυσιν σώματος καὶ ψυχῆς· καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ ζοφεροῦ ὕπνου τῆς ἁμαρτίας
καὶ ἀπὸ πάσης σκοτεινῆς καὶ νυκτερινῆς ἡδυπαθείας. Παῦσον τὰς ὁρμὰς τῶν παθῶν, σβέσον τὰ
πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ, τὰ καθ’ ἡμῶν δολίως κινούμενα· τὰς τῆς σαρκὸς ἡμῶν ἐπαναστάσεις κατάστειλον, καὶ πᾶν γεῶδες καὶ ὑλικὸν ἡμῶν
φρόνημα κοίμισον. Καὶ δώρησαι ἡμῖν, ὁ Θεός,
γρήγορον νοῦν, σώφρονα λογισμόν, καρδίαν νήφουσαν, ὕπνον ἐλαφρόν, καὶ πάσης σατανικῆς
φαντασίας ἀπηλλαγμένον. Διανάστησον δὲ ἡμᾶς
ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, ἐστηριγμένους ἐν
ταῖς ἐντολαῖς σου καὶ τὴν μνήμην τῶν σῶν κριμάτων ἐν ἑαυτοῖς ἀπαράθραυστον ἔχοντας. Παννύχιον ἡμῖν τὴν σὴν δοξολογίαν χάρισαι εἰς τὸ
ὑμνεῖν καὶ εὐλογεῖν καὶ δοξάζειν τὸ πάντιμον καὶ
μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ
Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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Ὑ

περένδοξε, ἀειπάρθενε, εὐλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε τὴν ἡμετέραν προσευχὴν
τῷ Υἱῷ σου καὶ Θεῷ ἡμῶν καὶ αἴτησαι, ἵνα σώσῃ
διὰ σοῦ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἡ

ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός,
σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, Τριὰς
Ἁγία, δόξα σοι.

Τ

ὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ· φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην
σου.

Ἐ

πὶ σοὶ χαίρει, κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις,
Ἀγγέλων τὸ σύστημα, καὶ ἀνθρώπων τὸ
γένος, ἡγιασμένε ναὲ καὶ Παράδεισε λογικέ, παρθενικὸν καύχημα, ἐξ ἧς Θεὸς ἐσαρκώθη καὶ παιδίον γέγονεν ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων Θεὸς ἡμῶν.
Τὴν γὰρ σὴν μήτραν θρόνον ἐποίησε καὶ τὴν σὴν
γαστέρα πλατυτέραν οὐρανῶν ἀπειργάσατο. Ἐπὶ
σοὶ χαίρει, κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις· δόξα σοι.
Εὐχὴ εἰς τὸν φύλακα Ἄγγελον.
γιε Ἄγγελε, ὁ ἐφεστὼς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καὶ ταλαιπώρου μου ζωῆς, μὴ ἐγκαταλίπῃς με τὸν ἁμαρτωλόν, μηδὲ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ
διὰ τὴν ἀκρασίαν μου· μὴ δῴης χώραν τῷ πονηρῷ

Ἅ
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δαίμονι κατακυριεῦσαί μου τῇ καταδυναστείᾳ τοῦ
θνητοῦ τούτου σώματος· κράτησον τῆς ἀθλίας
καὶ παρειμένης χειρός μου, καὶ ὁδήγησόν με εἰς
ὁδὸν σωτηρίας. Ναί, ἅγιε Ἄγ γελε τοῦ Θεοῦ, ὁ
φύλαξ καὶ σκεπαστὴς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καὶ
τοῦ σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, ὅσα σοι
ἔθλιψα πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καὶ εἴ τι
ἥμαρτον τὴν σήμερον ἡμέραν· σκέπασόν με ἐν τῇ
παρούσῃ νυκτὶ καὶ διαφύλαξόν με ἀπὸ πάσης
ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου, ἵνα μὴ ἔν τινι ἁμαρτήματι παροργίσω τὸν Θεόν· καὶ πρέσβευε ὑπὲρ
ἐμοῦ πρὸς τὸν Κύριον, τοῦ ἐπιστηρίξαι με ἐν τῷ
φόβῳ αὐτοῦ, καὶ ἄξιον ἀναδεῖξαί με δοῦλον τῆς
αὐτοῦ ἀγαθότητος. Ἀμήν.
῏Ηχος γ΄.
ὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου, καὶ τὸ
ὑπέρλαμπρον τὸ τῆς ἁγνείας σου, ὁ Γαβριὴλ
καταπλαγείς, ἐβόα σοι Θεοτόκε. Ποῖόν σοι ἐγκώμιον προσαγάγω ἐπάξιον; τί δὲ ὀνομάσω σε;
ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι. Διὸ ὡς προσετάγην βοῶ σοι.
Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη.

Τ

Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε
᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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ΠAΣXAΛINH ΠPOΣEYXH
Δεῖ εἰδέναι ὅτι ἀπὸ ταύτης τῆς ἡμέρας τῆς
ἁγίας καὶ μεγάλης Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, μέχρι τοῦ
Σαββάτου τῆς Διακαινησίμου, αἱ ῟Ωραι, τὸ Ἀπόδειπνον καὶ τὸ Μεσονυκτικὸν ψάλλονται οὕτω:

Χ

ριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον
πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος (τρίς).

Ἀ

ναστὰς ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου, καθὼς
προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ
μέγα ἔλεος.

Ἀ

νάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον ᾿Ιησοῦν, τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν
καὶ δοξάζομεν· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου
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ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.
Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ
Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν· ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ
τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς
εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν
αὐτοῦ. Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ
θάνατον ὤλεσεν (τρίς).

Π

ρολαβοῦσαι τὸν ὄρθρον αἱ περὶ Μαριάμ,
καὶ εὑροῦσαι τὸν λίθον, ἀποκυλισθέντα τοῦ
μνήματος, ἤκουον ἐκ τοῦ Ἀγγέλου· Τὸν ἐν φωτὶ
ἀϊδίῳ ὑπάρχοντα, μετὰ νεκρῶν τί ζητεῖτε ὡς
ἄνθρωπον; Βλέπετε τὰ ἐντάφια σπάργανα· δράμετε καὶ τῷ κόσμῳ κηρύξατε, ὡς ἠγέρθη ὁ Κύριος, θανατώσας τὸν θάνατον· ὅτι ὑπάρχει Θεοῦ
Υἱός, τοῦ σώζοντος τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.

Ε

ἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ
ᾅδου καθεῖλες τὴν δύναμιν· καὶ ἀνέστης ὡς
νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις
φθεγξάμενος χαίρετε· καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις
εἰρήνην δωρούμενος, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων
Ἀνάστασιν.

Ἐ

ν τάφῳ σωματικῶς, ἐν ᾅδου δὲ μετὰ ψυχῆς
ὡς Θεός, ἐν Παραδείσῳ δὲ μετὰ Λῃστοῦ,
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καὶ ἐν θρόνῳ ὑπῆρχες, Χριστὲ μετὰ Πατρὸς καὶ
Πνεύματος, πάντα πληρῶν ὁ ἀπερίγραπτος.
Δόξα.

Ὡ

ς ζωηφόρος, ὡς Παραδείσου ὡραιότερος,
ὄντως καὶ παστάδος πάσης βασιλικῆς, ἀναδέδεικται λαμπρότερος, Χριστὲ ὁ τάφος σου, ἡ
πηγὴ τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως.
Καὶ νῦν.

Τ

ὸ τοῦ ῾Υψίστου, ἡγιασμένον θεῖον σκήνωμα,
χαῖρε· διὰ σοῦ γὰρ δέδοται ἡ χαρά, Θεοτόκε,
τοῖς κραυγάζουσιν· εὐλογημένη σύ, ἐν γυναιξὶν
ὑπάρχεις, πανάμωμε Δέσποινα.
Κύριε, ἐλέησον (μ΄). Δόξα. Καὶ νῦν.

Τ

ὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον,
σὲ μεγαλύνομεν.

Χ

ριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον
πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος (τρίς).
῾Η αὐτὴ Ἀκολουθία ἐπαναλαμβάνεται τρεῖς
φοράς.
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AKOΛOYΘIA
TOY AKAΘIΣTOY YMNOY
EIΣ THN YΠEPAΓIAN ΘEOTOKON
Ὁ Κανὼν τοῦ Ἀκαθίστου, οὗ ἡ ἀκροστιχίς:
«Χαρᾶς δοχεῖον, σοὶ πρέπει χαίρειν μόνῃ.
᾿Ιωσήφ».
Ποίημα ᾿Ιωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου.
ᾨδὴ α΄. ῏Ηχος δ΄. Ὁ Εἱρμός.

Ἀ

νοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πληρωθήσεται
Πνεύματος, καὶ λόγον ἐρεύξομαι, τῇ βασιλίδι Μητρί· καὶ ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρί ζων, καὶ ἄσω γηθόμενος, ταύτης τὰ θαύματα
(δίς).
Τροπάρια.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Χ

ριστοῦ βίβλον ἔμψυχον, ἐσφραγισμένην σε
Πνεύματι, ὁ μέγας Ἀρχάγγελος Ἁγνὴ θεώ75

μενος, ἐπεφώνει σοι· Χαῖρε χαρᾶς δοχεῖον, δι’ ἧς
τῆς προμήτορος ἀρὰ λυθήσεται.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἀ

δὰμ ἐπανόρθωσις, χαῖρε Παρθένε Θεόνυμφε, τοῦ ᾅδου ἡ νέκρωσις, χαῖρε πανάμωμε· τὸ παλάτιον, τοῦ μόνου Βασιλέως· χαῖρε
θρόνε πύρινε, τοῦ Παντοκράτορος.
Δόξα.

῾Ρ

όδον τὸ ἀμάραντον, χαῖρε ἡ μόνη βλαστήσασα· τὸ μῆλον τὸ εὔοσμον, χαῖρε ἡ τέξασα· τὸ ὀσφράδιον, τοῦ πάντων Βασιλέως·
χαῖρε ἀπειρόγαμε, κόσμου διάσωσμα.
Καὶ νῦν.

Ἁ

γνείας θησαύρισμα, χαῖρε δι’ ἧς ἐκ τοῦ πτώματος, ἡμῶν ἐξανέστημεν· χαῖρε ἡδύπνοον,
κρίνον Δέσποινα, πιστοὺς εὐωδιάζον· θυμίαμα
εὔοσμον, μῦρον πολύτιμον.
᾿ῼδὴ γ΄. Ὁ Εἱρμός.

Τ

οὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, ὡς ζῶσα καὶ
ἄφθονος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας,
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πνευματικὸν στερέωσον· καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου,
στεφάνων δόξης ἀξίωσον (δίς).
Τροπάρια.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Σ

τάχυν ἡ βλαστήσασα τὸν θεῖον, ὡς χώρα ἀνήροτος σαφῶς, χαῖρε ἔμψυχε τράπεζα, ἄρτον
ζωῆς χωρήσασα· χαῖρε τοῦ ζῶντος ὕδατος, πηγὴ
ἀκένωτος Δέσποινα.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Δ

άμαλις τὸν μόσχον ἡ τεκοῦσα, τὸν ἄμωμον
χαῖρε τοῖς πιστοῖς· χαῖρε ἀμνὰς κυήσασα,
Θεοῦ ἀμνὸν τὸν αἴροντα, κόσμου παντὸς τὰ
πταίσματα· χαῖρε θερμὸν ἱλαστήριον.
Δόξα.

Ὄ

ρθρος φαεινὸς χαῖρε ἡ μόνη, τὸν ἥλιον φέρουσα Χριστόν, φωτὸς κατοικητήριον·
χαῖρε τὸ σκότος λύσασα, καὶ τοὺς ζοφώδεις δαίμονας, ὁλοτελῶς ἐκμειώσασα.
Καὶ νῦν.

Χ

αῖρε πύλη μόνη ἣν ὁ Λόγος, διώδευσε μόνος
ἡ μοχλούς, καὶ πύλας ᾅδου Δέσποινα, τῷ
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τόκῳ σου συντρίψασα· χαῖρε ἡ θεία εἴσοδος, τῶν
σωζομένων πανύμνητε.
ᾨδὴ δ΄. Ὁ Εἱρμός.

Ὁ

καθήμενος ἐν δόξῃ, ἐπὶ θρόνου θεότητος, ἐν
νεφέλῃ κούφῃ, ἦλθεν ᾿Ιησοῦς ὁ ὑπέρ»θεος,
τῇ ἀκηράτῳ παλάμῃ, καὶ διέσωσε, τοὺς »κραυγάζοντας· Δόξα Χριστέ, τῇ δυνάμει σου.
Τροπάρια.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἐ

ν φωναῖς ἀσμάτων πίστει, σοὶ βοῶμεν Πανύμνητε· Χαῖρε πῖον ὄρος, καὶ τετυρωμένον
ἐν Πνεύματι· χαῖρε λυχνία καὶ στάμνε, Μάννα
φέρουσα, τὸ γλυκαῖνον, τὰ τῶν εὐσεβῶν αἰσθητήρια.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἱ

λαστήριον τοῦ κόσμου, χαῖρε ἄχραντε Δέσποινα· χαῖρε κλῖμαξ γῆθεν, πάντας ἀνυψώσασα χάριτι· χαῖρε ἡ γέφυρα ὄντως, ἡ μετάγουσα,
ἐκ θανάτου πάντας, πρὸς ζωὴν τοὺς ὑμνοῦντάς
σε.
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῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ο

ὐρανῶν ὑψηλοτέρα, χαῖρε γῆς τὸ θεμέλιον,
ἐν τῇ σῇ νηδύϊ, Ἄχραντε ἀκόπως βαστάσασα· χαῖρε κογχύλη πορφύραν θείαν βάψασα,
ἐξ αἱμάτων σου, τῷ βασιλεῖ τῶν δυνάμεων.
Δόξα.

Ν

ομοθέτην ἡ τεκοῦσα, ἀληθῶς χαῖρε Δέσποινα,
τὸν τὰς ἀνομίας, πάντων δωρεὰν ἐξαλείφοντα· ἀκατανόητον βάθος, ὕψος ἄῤῥητον, ἀπειρόγαμε, δι’ ἧς ἡμεῖς ἐθεώθημεν.
Καὶ νῦν.

Σ

ὲ τὴν πλέξασαν τῷ κόσμῳ, ἀχειρόπλοκον
στέφανον, ἀνυμνολογοῦμεν, Χαῖρέ σοι Παρθένε κραυγάζοντες, τὸ φυλακτήριον πάντων καὶ
χαράκωμα, καὶ κραταίωμα, καὶ ἱερὸν καταφύγιον.
ᾨδὴ ε΄. Ὁ Εἱρμός.

Ἐ

ξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου·
σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ, τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον
Υἱόν, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε, σωτηρίαν βραβεύοντα.
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Τροπάρια.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ὁ

δὸν ἡ κυήσασα, ζωῆς χαῖρε Πανάμωμε, ἡ κατακλυσμοῦ τῆς ἁμαρτίας, σώσασα κόσμον·
χαῖρε Θεόνυμφε, ἄκουσμα καὶ λάλημα φρικτόν·
χαῖρε ἐνδιαίτημα, τοῦ Δεσπότου τῆς κτίσεως.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἰ

σχὺς καὶ ὀχύρωμα, ἀνθρώπων χαῖρε Ἄχραντε,
τόπε ἁγιάσματος τῆς δόξης· νέκρωσις ᾅδου,
νυμφὼν ὁλόφωτε· χαῖρε τῶν Ἀγγέλων χαρμονή·
χαῖρε ἡ βοήθεια, τῶν πιστῶς δεομένων σου.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Π

υρίμορφον ὄχημα, τοῦ Λόγου χαῖρε Δέσποινα, ἔμψυχε Παράδεισε τὸ ξύλον, ἐν μέσῳ ἔχων ζωῆς τὸν Κύριον· οὗ ὁ γλυκασμὸς ζωοποιεῖ,
πίστει τοὺς μετέχοντας, καὶ φθορᾷ ὑποκύψαντας.
Δόξα.

῾Ρ

ωννύμενοι σθένει σου, πιστῶς ἀναβοῶμέν
σοι· Χαῖρε πόλις τοῦ παμβασιλέως, δεδοξασμένα καὶ ἀξιάκουστα, περὶ ἧς λελάληνται
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σαφῶς· ὄρος ἀλατόμητον, χαῖρε βάθος ἀμέτρητον.
Καὶ νῦν.

Ε

ὐρύχωρον σκήνωμα, τοῦ Λόγου χαῖρε Ἄχραντε· κόχλος ἡ τὸν θεῖον μαργαρίτην, προαγαγοῦσα, χαῖρε πανθαύμαστε· πάντων πρὸς
Θεὸν καταλλαγή, τῶν μακαριζόντων σε, Θεοτόκε
ἑκάστοτε.
ᾨδὴ ς΄. Ὁ Εἱρμός.

Τ

ὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον, τελοῦντες
ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τῆς Θεομήτορος, δεῦτε
τὰς χεῖρας κροτήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα,
Θεὸν δοξάζοντες (δίς).
Τροπάρια.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Π

αστὰς τοῦ Λόγου ἀμόλυντε, αἰτία τῆς τῶν
πάντων θεώσεως, χαῖρε πανάχραντε, τῶν
Προφητῶν περιήχημα· χαῖρε τῶν Ἀποστόλων, τὸ
ἐγκαλλώπισμα.
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῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἐ

κ σοῦ ἡ δρόσος ἀπέσταξε, φλογμὸν πολυθεΐας ἡ λύσασα· ὅθεν βοῶμεν σοι· χαῖρε ὁ
πόκος ὁ ἔνδροσος, ὃν Γεδεὼν Παρθένε, προεθεάσατο.
Δόξα.

Ἰ

δού σοι χαῖρε κραυγάζομεν· λιμὴν ἡμῖν γενοῦ
θαλαττεύουσι, καὶ ὁρμητήριον, ἐν τῷ πελάγει
τῶν θλίψεων, καὶ τῶν σκανδάλων πάντων, τοῦ
πολεμήτορος.
Καὶ νῦν.

Χ

αρᾶς αἰτία χαρίτωσον, ἡμῶν τὸν λογισμὸν
τοῦ κραυγάζειν σοι· χαῖρε ἡ ἄφλεκτος
βάτος, νεφέλη ὁλόφωτε, ἡ τοὺς πιστοὺς ἀπαύστως, ἐπισκιάζουσα.
ᾨδὴ ζ΄. Ὁ Εἱρμός.

Ο

ὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες,
παρὰ τὸν κτίσαντα· ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν,
ἀνδρείως πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον· ῾Υπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.
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Τροπάρια.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἀ

νυμνοῦμέν σε, βοῶντες χαῖρε ὄχημα, ἡλίου
τοῦ νοητοῦ· ἄμπελος ἀληθινή, τὸν βότρυν
τὸν πέπειρον, ἡ γεωργήσασα, οἶνον στάζοντα, τὸν
τὰς ψυχὰς εὐφραίνοντα, τῶν πιστῶς σε δοξαζόντων.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἰ

ατῆρα, τῶν ἀνθρώπων ἡ κυήσασα, χαῖρε Θεόνυμφε· ἡ ῥάβδος ἡ μυστική, ἄνθος τὸ ἀμάραντον, ἡ ἐξανθήσασα· χαῖρε Δέσποινα, δι’ ἧς
χαρᾶς πληρούμεθα, καὶ ζωὴν κληρονομοῦμεν.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

῾Ρ

ητορεύουσα, οὐ σθένει γλῶσσα Δέσποινα,
ὑμνολογῆσαί σε· ὑπὲρ γὰρ τὰ Σεραφίμ,
ὑψώθης κυήσασα, τὸν βασιλέα Χριστόν· ὃν ἱκέτευε, πάσης νῦν βλάβης ῥύσασθαι, τοὺς πιστῶς
σε προσκυνοῦντας.
Δόξα.

Ε

ὐφημεῖ σε, μακαρίζοντα τὰ πέρατα, καὶ ἀνακράζει σοι· χαῖρε ὁ τόμος ἐν ᾧ, δακτύλῳ ἐγγέ83

γραπται, Πατρὸς ὁ Λόγος Ἁγνή· ὃν ἱκέτευε, βίβλῳ
ζωῆς τοὺς δούλους σου, καταγράψαι Θεοτόκε.
Καὶ νῦν.

Ἱ

κετεύομεν, οἱ δοῦλοί σου καὶ κλίνομεν, γόνυ
καρδίας ἡμῶν· Κλῖνον τὸ οὖς σου Ἁγνή, καὶ
σῶσον τοὺς θλίψεσι, βυθιζομένους ἡμᾶς, καὶ συντήρησον, πάσης ἐχθρῶν ἁλώσεως, τὴν σὴν πόλιν
Θεοτόκε.
ᾨδὴ η΄. Ὁ Εἱρμός.

Π

αῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ, ὁ τόκος τῆς
Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μὲν τυπούμενος·
νῦν δὲ ἐνεργούμενος, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν,
ἀγείρει ψάλλουσαν· τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα,
καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Τροπάρια.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ν

ηδύϊ τὸν Λόγον ὑπεδέξω, τὸν πάντα βαστάζοντα ἐβάστασας· γάλακτι ἐξέθρεψας, νεύματι τὸν τρέφοντα, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν,
Ἁγνὴ ᾧ ψάλλομεν· τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα,
καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
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῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Μ

ωσῆς κατενόησεν ἐν βάτῳ, τὸ μέγα μυστήριον τοῦ τόκου σου· παῖδες προεικόνισαν,
τοῦτο ἐμφανέστατα, μέσον πυρὸς ἱστάμενοι, καὶ
μὴ φλεγόμενοι, ἀκήρατε ἁγία Παρθένε· ὅθεν σε
ὑμνοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ο

ἱ πρώην ἀπάτῃ γυμνωθέντες, στολὴν ἀφθαρσίας ἐνεδύθημεν, τῇ κυοφορίᾳ σου·
καὶ οἱ καθεζόμενοι, ἐν σκότει παραπτώσεων, φῶς
κατοπτεύσαμεν, φωτὸς κατοικητήριον Κόρη·
ὅθεν σε ὑμνοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Δόξα.

Ν

εκροὶ διὰ σοῦ ζωοποιοῦνται· ζωὴν γὰρ τὴν
ἐνυπόστατον ἐκύησας· εὔλαλοι οἱ ἄλαλοι,
πρώην χρηματίζοντες, λεπροὶ ἀποκαθαίρονται,
νόσοι διώκονται, πνευμάτων ἀερίων τὰ πλήθη,
ἥττηνται Παρθένε, βροτῶν ἡ σωτηρία.
Καὶ νῦν.

Ἡ

κόσμῳ τεκοῦσα σωτηρίαν, δι’ ἧς ἀπὸ γῆς
εἰς ὕψος ἤρθημεν, χαίροις παντευλόγητε,
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σκέπη καὶ κραταίωμα, τεῖχος καὶ ὀχύρωμα, τῶν
μελωδούντων Ἁγνή· τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα,
καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
ᾨδὴ θ΄. Ὁ Εἱρμός.

Ἅ

πας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύματι, λαμπαδουχούμενος· πανηγυριζέτω δέ, ἀΰλων
νόων, φύσις γεραίρουσα, τὴν ἱερὰν πανήγυριν, τῆς
Θεομήτορος, καὶ βοάτω· χαίροις παμμακάριστε,
Θεοτόκε Ἁγνὴ ἀειπάρθενε.
Τροπάρια.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἵ

να σοι πιστοί, τὸ χαῖρε κραυγάζωμεν, οἱ διὰ
σοῦ τῆς χαρᾶς, μέτοχοι γενόμενοι, τῆς ἀϊδίου,
ῥῦσαι ἡμᾶς πειρασμοῦ, βαρβαρικῆς ἁλώσεως, καὶ
πάσης ἄλλης πληγῆς, διὰ πλῆθος, Κόρη παραπτώσεων, ἐπιούσης βροτοῖς ἁμαρτάνουσιν.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ὤ

φθης φωτισμός, ἡμῶν καὶ βεβαίωσις· ὅθεν
βοῶμέν σοι· Χαῖρε ἄστρον ἄδυτον, εἰσάγον κόσμῳ, τὸν μέγαν ἥλιον· χαῖρε Ἐδὲμ ἀνοίξασα, τὴν κεκλεισμένην Ἁγνή· χαῖρε στῦλε,
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πύρινε εἰσάγουσα, εἰς τὴν ἄνω ζωὴν τὸ ἀνθρώπινον.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Σ

τῶμεν εὐλαβῶς, ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἡμῶν, καὶ ἐκβοήσωμεν· χαῖρε κόσμου Δέσποινα· χαῖρε
Μαρία, κυρία πάντων ἡμῶν· χαῖρε ἡ μόνη ἄμωμος, ἐν γυναιξὶ καὶ καλή· χαῖρε σκεῦος, μύρον τὸ
ἀκένωτον, ἐπὶ σὲ κενωθὲν εἰσδεξάμενον.
Δόξα.

Ἡ

περιστερά, ἡ τὸν ἐλεήμονα ἀποκυήσασα,
χαῖρε ἀειπάρθενε, ὁσίων πάντων, χαῖρε τὸ
καύχημα, τῶν ἀθλητῶν στεφάνωμα· χαῖρε ἁπάντων τε, τῶν Δικαίων, θεῖον ἐγκαλλώπισμα, καὶ
ἡμῶν τῶν πιστῶν τὸ διάσωσμα.
Καὶ νῦν.

Φ

εῖσαι ὁ Θεός, τῆς κληρονομίας σου, τὰς
ἁμαρτίας ἡμῶν, πάσας παραβλέπων νῦν,
εἰς τοῦτο ἔχων, ἐκδυσωποῦσάν σε, τὴν ἐπὶ γῆς
ἀσπόρως σε, κυοφορήσασαν, διὰ μέγα, ἔλεος θελήσαντα, μορφωθῆναι Χριστὲ τὸ ἀλλότριον.

87

Εἶτα τὸ Κοντάκιον.
῏Ηχος πλ. δ΄. Αὐτόμελον.

Τ

ῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν, εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε. Ἀλλ’ ὡς ἔχουσα
τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι· χαῖρε Νύμφη
ἀνύμφευτε.
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OI XAIPETIΣMOI THΣ ΘEOTOKOY
Κοντάκιον. ῏Ηχος πλ. δ΄.

Τ

ὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει, ἐν
τῇ σκηνῇ τοῦ ᾿Ιωσὴφ σπουδῇ ἐπέστη, ὁ ἀσώματος λέγων τῇ ἀπειρογάμῳ· ὁ κλίνας τῇ καταβάσει τοὺς οὐρανούς, χωρεῖται ἀναλλοιώτως
ὅλος ἐν σοί· ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου, λαβόντα δούλου μορφήν, ἐξίσταμαι κραυγάζειν σοι·
χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.
Κοντάκιον. ῏Ηχος πλ. δ΄.

Τ

ῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου Θεοτόκε. Ἀλλ’ ὡς ἔχουσα
τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι· χαῖρε Νύμφη
ἀνύμφευτε.

Ἄ

γγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη,
εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ χαῖρε (ἐκ γ΄)· καὶ σὺν
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τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ, σωματούμενόν σε θεωρῶν
Κύριε, ἐξίστατο καὶ ἵστατο, κραυγάζων πρὸς
αὐτὴν τοιαῦτα·
Χαῖρε, δι’ ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει· χαῖρε, δι’ ἧς ἡ
ἀρὰ ἐκλείψει.
Χαῖρε, τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις·
χαῖρε, τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις.
Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς· χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ Ἀγγέλων
ὀφθαλμοῖς.
Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις βασιλέως καθέδρα· χαῖρε,
ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα.
Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν ἥλιον· χαῖρε,
γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως.
Χαῖρε, δι’ ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις· χαῖρε, δι’
ἧς βρεφουργεῖται ὁ Κτίστης.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Β

λέπουσα ἡ Ἁγία, ἑαυτὴν ἐν ἁγνείᾳ, φησὶ τῷ
Γαβριὴλ θαρσαλέως· τὸ παράδοξόν σου τῆς
φωνῆς, δυσπαράδεκτόν μου τῇ ψυχῇ φαίνεται·
ἀσπόρου γὰρ συλλήψεως τὴν κύησιν πῶς λέγεις;
κράζων·
Ἀλληλούϊα.
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Γ

νῶσιν ἄγνωστον γνῶναι, ἡ Παρθένος ζητοῦσα, ἐβόησε πρὸς τὸν λειτουργοῦντα· ἐκ
λαγόνων ἁγνῶν, Υἱὸν πῶς ἐστι τεχθῆναι δυνατόν;
λέξον μοι. Πρὸς ἣν ἐκεῖνος ἔφησεν ἐν φόβῳ, πλὴν
κραυγάζων, οὕτω·
Χαῖρε, βουλῆς ἀποῤῥήτου μύστις· χαῖρε, σιγῆς
δεομένων πίστις.
Χαῖρε, τῶν θαυμάτων Χριστοῦ τὸ προοίμιον·
χαῖρε, τῶν δογμάτων αὐτοῦ τὸ κεφάλαιον.
Χαῖρε, κλῖμαξ ἐπουράνιε, δι’ ἧς κατέβη ὁ
Θεός· χαῖρε, γέφυρα μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς
οὐρανόν.
Χαῖρε, τὸ τῶν Ἀγγέλων πολυθρύλητον θαῦμα·
χαῖρε, τὸ τῶν δαιμόνων πολυθρήνητον τραῦμα.
Χαῖρε, τὸ φῶς ἀῤῥήτως γεννήσασα· χαῖρε, τὸ
πῶς μηδένα διδάξασα.
Χαῖρε, σοφῶν ὑπερβαίνουσα γνῶσιν· χαῖρε,
πιστῶν καταυγάζουσα φρένας.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Δ

ύναμις τοῦ ῾Υψίστου, ἐπεσκίασε τότε, πρὸς
σύλληψιν τῇ ἀπειρογάμῳ· καὶ τὴν εὔκαρπον
ταύτης νηδύν, ὡς ἀγρὸν ὑπέδειξεν ἡδὺν ἅπασι,
τοῖς θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν, ἐν τῷ ψάλλειν
οὕτως·
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Ἔ

χουσα θεοδόχον, ἡ Παρθένος τὴν μήτραν,
ἀνέδραμε πρὸς τὴν Ἐλισάβετ· τὸ δὲ βρέφος ἐκείνης εὐθύς, ἐπιγνὸν τὸν ταύτης ἀσπασμόν, ἔχαιρε! καὶ ἅλμασιν ὡς ᾄσμασιν, ἐβόα πρὸς
τὴν Θεοτόκον.
Χαῖρε, βλαστοῦ ἀμαράντου κλῆμα· χαῖρε,
καρποῦ ἀκηράτου κτῆμα.
Χαῖρε, γεωργὸν γεωργοῦσα φιλάνθρωπον·
χαῖρε, φυτουργὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν φύουσα.
Χαῖρε, ἄρουρα βλαστάνουσα εὐφορίαν
οἰκτιρμῶν· χαῖρε, τράπεζα βαστάζουσα εὐθηνίαν
ἱλασμῶν.
Χαῖρε, ὅτι λειμῶνα τῆς τρυφῆς ἀναθάλλεις·
χαῖρε, ὅτι λιμένα τῶν ψυχῶν ἑτοιμάζεις.
Χαῖρε, δεκτὸν πρεσβείας θυμίαμα· χαῖρε,
παντὸς τοῦ κόσμου ἐξίλασμα.
Χαῖρε, Θεοῦ πρὸς θνητοὺς εὐδοκία· χαῖρε,
θνητῶν πρὸς Θεὸν παῤῥησία.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Ζ

άλην ἔνδοθεν ἔχων, λογισμῶν ἀμφιβόλων, ὁ
σώφρων ᾿Ιωσὴφ ἐταράχθη, πρὸς τὴν ἄγαμόν
σε θεωρῶν, καὶ κλεψίγαμον ὑπονοῶν ἄμεμπτε·
μαθὼν δέ σου τὴν σύλληψιν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου
ἔφη·
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Ἤ

κουσαν οἱ ποιμένες, τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων, τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν·
καὶ δραμόντες ὡς πρὸς ποιμένα, θεωροῦσι
τοῦτον ὡς ἀμνὸν ἄμωμον, ἐν τῇ γαστρὶ Μαρίας
βοσκηθέντα, ἣν ὑμνοῦντες εἶπον·
Χαῖρε, ἀμνοῦ καὶ ποιμένος μήτηρ· χαῖρε, αὐλὴ
λογικῶν προβάτων.
Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀμυντήριον· χαῖρε,
Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον.
Χαῖρε, ὅτι τὰ οὐράνια συναγάλλεται τῇ γῇ·
χαῖρε, ὅτι τὰ ἐπίγεια συγχορεύει οὐρανοῖς.
Χαῖρε, τῶν Ἀποστόλων τὸ ἀσίγητον στόμα·
χαῖρε, τῶν ἀθλοφόρων τὸ ἀνίκητον θάρσος.
Χαῖρε, στεῤῥὸν τῆς πίστεως ἔρεισμα· χαῖρε,
λαμπρὸν τῆς χάριτος γνώρισμα.
Χαῖρε, δι’ ἧς ἐγυμνώθη ὁ ᾅδης· χαῖρε, δι’ ἧς
ἐνεδύθημεν δόξαν.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Θ

εοδρόμον ἀστέρα, θεωρήσαντες μάγοι, τῇ
τούτου ἠκολούθησαν αἴγλῃ· καὶ ὡς λύχνον
κρατοῦντες αὐτόν, δι’ αὐτοῦ ἠρεύνων κραταιὸν
ἄνακτα· καὶ φθάσαντες τὸν ἄφθαστον, ἐχάρησαν
αὐτῷ βοῶντες·
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Ἴ

δον παῖδες Χαλδαίων, ἐν χερσὶ τῆς Παρθένου, τὸν πλάσαντα χειρὶ τοὺς ἀνθρώπους·
καὶ Δεσπότην νοοῦντες αὐτόν, εἰ καὶ δούλου
ἔλαβε μορφήν, ἔσπευσαν τοῖς δώροις θεραπεῦσαι, καὶ βοῆσαι τῇ εὐλογημένῃ·
Χαῖρε, ἀστέρος ἀδύτου μήτηρ· χαῖρε, αὐγὴ μυστικῆς ἡμέρας.
Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν κάμινον σβέσασα·
χαῖρε, τῆς Τριάδος τοὺς μύστας φωτίζουσα.
Χαῖρε, τύραννον ἀπάνθρωπον, ἐκβαλοῦσα τῆς
ἀρχῆς· χαῖρε, Κύριον φιλάνθρωπον ἐπιδείξασα
Χριστόν.
Χαῖρε, ἡ τῆς βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας·
χαῖρε, ἡ τοῦ βορβόρου ῥυομένη τῶν ἔργων.
Χαῖρε, πυρὸς προσκύνησιν παύσασα· χαῖρε,
φλογὸς παθῶν ἀπαλλάττουσα.
Χαῖρε, πιστῶν ὁδηγὲ σωφροσύνης· χαῖρε,
πασῶν γενεῶν εὐφροσύνη.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Κ

ήρυκες θεοφόροι, γεγονότες οἱ μάγοι, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Βαβυλῶνα· ἐκτελέσαντές
σου τὸν χρησμόν, καὶ κηρύξαντές σε τὸν Χριστὸν
ἅπασιν, ἀφέντες τὸν ῾Ηρώδην ὡς ληρώδη, μὴ
εἰδότα ψάλλειν·
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Λ

άμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ, φωτισμὸν ἀληθείας,
ἐδίωξας τοῦ ψεύδους τὸ σκότος· τὰ γὰρ εἴδωλα ταύτης Σωτήρ, μὴ ἐνέγκαντά σου τὴν ἰσχὺν
πέπτωκεν· οἱ τούτων δὲ ῥυσθέντες, ἐβόων πρὸς
τὴν Θεοτόκον·
Χαῖρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων· χαῖρε, κατάπτωσις τῶν δαιμόνων.
Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν πλάνην πατήσασα·
χαῖρε, τῶν εἰδώλων τὸν δόλον ἐλέγξασα.
Χαῖρε, θάλασσα ποντίσασα, Φαραὼ τὸν νοητόν·
χαῖρε, πέτρα ἡ ποτίσασα, τοὺς διψῶντας τὴν ζωήν.
Χαῖρε, πύρινε στύλε, ὁδηγῶν τοὺς ἐν σκότει·
χαῖρε, σκέπη τοῦ κόσμου, πλατυτέρα νεφέλης.
Χαῖρε, τροφὴ τοῦ μάννα διάδοχε· χαῖρε,
τρυφῆς ἁγίας διάκονε.
Χαῖρε, ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας· χαῖρε, ἐξ ἧς ῥέει
μέλι καὶ γάλα.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Μ

έλλοντος Συμεῶνος, τοῦ παρόντος αἰῶνος,
μεθίστασθαι τοῦ ἀπατεῶνος, ἐπεδόθης ὡς
βρέφος αὐτῷ, ἀλλ’ ἐγνώσθης τούτῳ καὶ Θεὸς τέλειος· διόπερ ἐξεπλάγη, σοῦ τὴν ἄῤῥητον σοφίαν
κράζων·
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Ν

έαν ἔδειξε κτίσιν, ἐμφανίσας ὁ Κτίστης,
ἡμῖν τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ γενομένοις· ἐξ ἀσπόρου
βλαστήσας γαστρός, καὶ φυλάξας ταύτην, ὥσπερ
ἦν ἄφθορον· ἵνα τὸ θαῦμα βλέποντες, ὑμνήσωμεν αὐτὴν βοῶντες·
Χαῖρε, τὸ ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας· χαῖρε, τὸ στέφος τῆς ἐγκρατείας.
Χαῖρε, ἀναστάσεως τύπον ἐκλάμπουσα· χαῖρε,
τῶν Ἀγγέλων τὸν βίον ἐμφαίνουσα.
Χαῖρε, δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ τρέφονται
πιστοί· χαῖρε, ξύλον εὐσκιόφυλλον, ὑφ’ οὗ σκέπονται πολλοί.
Χαῖρε, κυοφοροῦσα ὁδηγὸν πλανωμένοις·
χαῖρε, ἀπογεννῶσα λυτρωτὴν αἰχ μαλώτοις.
Χαῖρε, Κριτοῦ δικαίου δυσώπησις· χαῖρε,
πολλῶν πταιόντων συγχώρησις.
Χαῖρε, στολὴ τῶν γυμνῶν παῤῥησίας· χαῖρε,
στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Ξ

ένον τόκον ἰδόντες, ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου,
τὸν νοῦν εἰς οὐρανὸν μεταθέντες· διὰ τοῦτο
γὰρ ὁ ὑψηλὸς Θεός, ἐπὶ γῆς ἐφάνη ταπεινὸς
ἄνθρωπος, βουλόμενος ἑλκῦσαι πρὸς τὸ ὕψος,
τοὺς αὐτῷ βοῶντας·
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Ὅ

λος ἦν ἐν τοῖς κάτω, καὶ τῶν ἄνω οὐδόλως
ἀπῆν, ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος· συγκατάβασις γὰρ θεϊκή, οὐ μετάβασις δὲ τοπικὴ γέγονε, καὶ
τόκος ἐκ Παρθένου θεολήπτου, ἀκουούσης ταῦτα·
Χαῖρε, Θεοῦ ἀχωρήτου χώρα· χαῖρε, σεπτοῦ
μυστηρίου θύρα.
Χαῖρε, τῶν ἀπίστων ἀμφίβολον ἄκουσμα·
χαῖρε, τῶν πιστῶν ἀναμφίβολον καύχημα.
Χαῖρε, ὄχημα πανάγιον τοῦ ἐπὶ τῶν Χερουβίμ·
χαῖρε, οἴκημα πανάριστον τοῦ ἐπὶ τῶν Σεραφίμ.
Χαῖρε, ἡ τἀναντία εἰς ταὐτὸ ἀγαγοῦσα· χαῖρε,
ἡ παρθενίαν καὶ λοχείαν ζευγνῦσα.
Χαῖρε, δι’ ἧς ἐλύθη παράβασις· χαῖρε, δι’ ἧς
ἠνοίχθη Παράδεισος.
Χαῖρε, ἡ κλεὶς τῆς Χριστοῦ βασιλείας· χαῖρε,
ἐλπὶς ἀγαθῶν αἰωνίων.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Π

ᾶσα φύσις Ἀγγέλων, κατεπλάγη τὸ μέγα τῆς
σῆς ἐνανθρωπήσεως ἔργον· τὸν ἀπρόσιτον
γὰρ ὡς Θεόν, ἐθεώρει πᾶσι προσιτὸν ἄνθρωπον,
ἡμῖν μὲν συνδιάγοντα, ἀκούοντα δὲ παρὰ πάντων
οὕτως·
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῾Ρ

ήτορας πολυφθόγγους, ὡς ἰχθύας ἀφώνους,
ὁρῶμεν ἐπὶ σοὶ Θεοτόκε· ἀποροῦσι γὰρ λέγειν τὸ πῶς, καὶ Παρθένος μένεις καὶ τεκεῖν ἴσχυσας· ἡμεῖς δὲ τὸ μυστήριον θαυμάζοντες, πιστῶς
βοῶμεν·
Χαῖρε, σοφίας Θεοῦ δοχεῖον· χαῖρε, προνοίας
αὐτοῦ ταμεῖον.
Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα·
χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα.
Χαῖρε, ὅτι ἐμωράνθησαν οἱ δεινοὶ συζητηταί·
χαῖρε, ὅτι ἐμαράνθησαν οἱ τῶν μύθων ποιηταί.
Χαῖρε, τῶν Ἀθηναίων τὰς πλοκὰς διασπῶσα·
χαῖρε, τῶν ἁλιέων τὰς σαγήνας πληροῦσα.
Χαῖρε, βυθοῦ ἀγνοίας ἐξέλκουσα· χαῖρε, πολλοὺς ἐν γνώσει φωτίζουσα.
Χαῖρε, ὁλκὰς τῶν θελόντων σωθῆναι· χαῖρε,
λιμὴν τῶν τοῦ βίου πλωτήρων.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Σ

ῶσαι θέλων τὸν κόσμον, ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ,
πρὸς τοῦτον αὐτεπάγγελτος ἦλθε· καὶ ποιμὴν
ὑπάρχων ὡς Θεός, δι’ ἡμᾶς ἐφάνη καθ’ ἡμᾶς
ἄνθρωπος· ὁμοίῳ γὰρ τὸ ὅμοιον καλέσας, ὡς
Θεὸς ἀκούει·
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Τ

εῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρ θένε,
καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων· ὁ γὰρ
τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητὴς ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρᾳ σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας·
Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας· χαῖρε, ἡ πύλη
τῆς σωτηρίας.
Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως· χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος.
Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς· χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν.
Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα·
χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα.
Χαῖρε, παστὰς ἀσπόρου νυμφεύσεως· χαῖρε,
πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα.
Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων· χαῖρε,
ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Ὕ

μνος ἅπας ἡττᾶται, συνεκτείνεσθαι σπεύδων, τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν
σου· ἰσαρίθμους γὰρ τῇ ψάμμῳ ᾠδάς, ἂν προσφέρωμέν σοι, Βασιλεῦ ἅγιε, οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον,
ὧν δέδωκας ἡμῖν, τοῖς σοὶ βοῶσιν·
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Φ

ωτοδόχον λαμπάδα, τοῖς ἐν σκότει φανεῖσαν, ὁρῶμεν τὴν ἁγίαν Παρθένον· τὸ γὰρ
ἄϋλον ἅπτουσα φῶς, ὁδηγεῖ πρὸς γνῶσιν θεϊκὴν
ἅπαντας, αὐγῇ τὸν νοῦν φωτίζουσα, κραυγῇ δὲ
τιμωμένη ταῦτα·
Χαῖρε, ἀκτὶς νοητοῦ ῾Ηλίου· χαῖρε, βολὶς τοῦ
ἀδύτου φέγγους.
Χαῖρε, ἀστραπὴ τὰς ψυχὰς καταλάμπουσα·
χαῖρε, ὡς βροντὴ τοὺς ἐχθροὺς καταπλήττουσα.
Χαῖρε, ὅτι τὸν πολύφωτον ἀνατέλλεις φωτισμόν· χαῖρε, ὅτι τὸν πολύῤῥυτον, ἀναβλύζεις ποταμόν.
Χαῖρε, τῆς κολυμβήθρας ζωγραφοῦσα τὸν
τύπον· χαῖρε, τῆς ἁμαρτίας ἀναιροῦσα τὸν ῥύπον.
Χαῖρε, λουτὴρ ἐκπλύνων συνείδησιν· χαῖρε,
κρατὴρ κιρνῶν ἀγαλλίασιν.
Χαῖρε, ὀσμὴ τῆς Χριστοῦ εὐωδίας· χαῖρε, ζωὴ
μυστικῆς εὐωχίας.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Χ

άριν δοῦναι θελήσας, ὀφλημάτων ἀρχαίων,
ὁ πάντων χρεωλύτης ἀνθρώπων, ἐπεδήμησε
δι’ ἑαυτοῦ, πρὸς τοὺς ἀποδήμους τῆς αὐτοῦ χάριτος· καὶ σχίσας τὸ χειρόγραφον, ἀκούει παρὰ
πάντων οὕτως·
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Ψ

άλλοντές σου τὸν τόκον, ἀνυμνοῦμέν σε
πάντες, ὡς ἔμψυχον ναὸν Θεοτόκε· ἐν τῇ
σῇ γὰρ οἰκήσας γαστρί, ὁ συνέχων πάντα τῇ χειρὶ
Κύριος, ἡγίασεν, ἐδόξασεν, ἐδίδαξε βοᾶν σοι
πάντας.
Χαῖρε, σκηνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου· χαῖρε, Ἁγία
Ἁγίων μείζων.
Χαῖρε, κιβωτὲ χρυσωθεῖσα τῷ Πνεύματι· χαῖρε,
θησαυρὲ τῆς ζωῆς ἀδαπάνητε.
Χαῖρε, τίμιον διάδημα βασιλέων εὐσεβῶν·
χαῖρε, καύχημα σεβάσμιον ἱερέων εὐλαβῶν.
Χαῖρε, τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος πύργος·
χαῖρε, τῆς βασιλείας τὸ ἀπόρθητον τεῖχος.
Χαῖρε, δι’ ἧς ἐγείρονται τρόπαια· χαῖρε, δι’ ἧς
ἐχθροὶ καταπίπτουσι.
Χαῖρε, χρωτὸς τοῦ ἐμοῦ θεραπεία· χαῖρε,
ψυχῆς τῆς ἐμῆς σωτηρία.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Ὦ

πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων
Ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον· (ἐκ γ΄) δεξαμένη
τὴν νῦν προσφοράν, ἀπὸ πάσης ῥῦσαι συμφορᾶς
ἅπαντας· καὶ τῆς μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως
τοὺς σοὶ βοῶντας·
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Καὶ πάλιν τὸ Κοντάκιον.

Τ

ῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου Θεοτόκε. Ἀλλ’ ὡς ἔχουσα
τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι· χαῖρε, Νύμφη
ἀνύμφευτε.
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε
᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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AKOΛOYΘIA TOY MIKPOY
ΠAPAKΛHTIKOY KANONOΣ
EIΣ THN YΠEPAΓIAN ΘEOTOKON
Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
Ψαλμὸς 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, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι
τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων.
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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.

Θ

῏Ηχος δ΄.

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

Στίχ. α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
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Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...
Στίχ. β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ
ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.
Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...
Στίχ. γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι
θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.
Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...
Εἶτα τὰ παρόντα Τροπάρια.
῏Ηχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Τ

ῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς νῦν προσδράμωμεν,
ἁμαρτωλοὶ καὶ ταπεινοὶ καὶ προσπέσωμεν, ἐν
μετανοίᾳ κράζοντες ἐκ βάθους ψυχῆς· Δέσποινα
βοήθησον ἐφ’ ἡμῖν σπλαγχνισθεῖσα· σπεῦσον
ἀπολλύμεθα ὑπὸ πλήθους πταισμάτων· μὴ ἀποστρέψῃς σοὺς δούλους κενούς· σὲ γὰρ καὶ μόνην
ἐλπίδα κεκτήμεθα.
Δόξα. Καὶ νῦν.

Ο

ὐ σιωπήσομέν ποτε Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι· εἰμὴ γὰρ σὺ
προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ
τοσούτων κινδύνων; τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν
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ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν Δέσποινα ἐκ σοῦ·
σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεὶ ἐκ παντοίων δεινῶν.
Ψαλμὸς ν΄ (50).

Ἐ

λέησόν 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.
᾿Ιδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν
ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.
᾿Ιδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας· τὰ ἄδηλα καὶ
τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι.
῾Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι·
πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.
Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην·
ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.
Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.
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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 σωτηρίου σου,
καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με.
Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς
ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι.
῾Ρῦσαί 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 ῾Ιερουσαλήμ.
Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.
Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.
107

Ὁ Κανών.
᾿ῼδὴ α΄. ῏Ηχος πλ. δ΄. Ὁ Εἱρμός.

Ὑ

γρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, καὶ τὴν αἰγυπτίαν, μοχθηρίαν διαφυγών, ὁ ἰσραηλίτης
ἀνεβόα· τῷ λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ἄσωμεν.
Τροπάρια.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Π

ολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς, πρὸς σὲ
καταφεύγω, σωτηρίαν ἐπιζητῶν· ῏Ω Μῆτερ
τοῦ Λόγου καὶ Παρθένε, τῶν δυσχερῶν καὶ
δεινῶν με διάσωσον.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Π

αθῶν με ταράττουσι προσβολαί, πολλῆς
ἀθυμίας, ἐμπιπλῶσαί μου τὴν ψυχήν· εἰρήνευσον κόρη τῇ γαλήνῃ, τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ
σου Πανάμωμε.
Δόξα.

Σ

ωτῆρα τεκοῦσά σε καὶ Θεόν, δυσωπῶ Παρθένε, λυτρωθῆναί με τῶν δεινῶν· σοὶ γὰρ νῦν
προσφεύγων ἀνατείνω, καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν
διάνοιαν.
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Καὶ νῦν.

Ν

οσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, ἐπισκοπῆς
θείας, καὶ προνοίας τῆς παρὰ σοῦ, ἀξίωσον
μόνη Θεομῆτορ, ὡς ἀγαθὴ ἀγαθοῦ τε λοχεύτρια.
᾿ῼδὴ γ΄. Ὁ Εἱρμός.

Ο

ὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ Κύριε, καὶ τῆς
Ἐκκλησίας δομῆτορ, σύ με στερέωσον, ἐν
τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν ἐφετῶν ἡ ἀκρότης, τῶν
πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε.
Τροπάρια.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Π

ροστασίαν καὶ σκέπην, ζωῆς ἐμῆς τίθημι, σὲ
Θεογεννῆτορ Παρθένε· σύ με κυβέρνησον,
πρὸς τὸν λιμένα σου, τῶν ἀγαθῶν ἡ αἰτία, τῶν
πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνη πανύμνητε.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἱ

κετεύω Παρθένε, τὸν ψυχικὸν τάραχον, καὶ
τῆς ἀθυμίας τὴν ζάλην, διασκεδάσαι μου· σὺ
γὰρ Θεόνυμφε, τὸν ἀρχηγὸν τῆς γαλήνης, τὸν
Χριστὸν ἐκύησας, μόνη Πανάχραντε.
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Δόξα.

Ε

ὐεργέτην τεκοῦσα, τὸν τῶν καλῶν αἴτιον, τῆς
εὐεργεσίας τὸν πλοῦτον, πᾶσιν ἀνάβλυσον·
πάντα γὰρ δύνασαι, ὡς δυνατὸν ἐν ἰσχύϊ, τὸν
Χριστὸν κυήσασα, θεομακάριστε.

Χ

Καὶ νῦν.

αλεπαῖς ἀῤῥωστίαις, καὶ νοσεροῖς πάθεσιν,
ἐξεταζομένῳ Παρθένε, σύ μοι βοήθησον·
τῶν ἰαμάτων γάρ, ἀνελλιπῆ σε γινώσκω, θησαυρὸν Πανάμωμε, τὸν ἀδαπάνητον.

Δ

ιάσωσον ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους σου Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεὸν εἰς σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄῤῥηκτον τεῖχος καὶ προστασίαν.

Ἐ

πίβλεψον ἐν εὐμενείᾳ πανύμνητε Θεοτόκε,
ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος.
Κάθισμα. ῏Ηχος β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν.

Π

ρεσβεία θερμή, καὶ τεῖχος ἀπροσμάχητον,
ἐλέους πηγή, τοῦ κόσμου καταφύγιον,
ἐκτενῶς βοῶμέν σοι· Θεοτόκε Δέσποινα πρόφθασον, καὶ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, ἡ μόνη ταχέως προστατεύουσα.
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᾿ῼδὴ δ΄. Ὁ Εἱρμός.

Ε

ἰσακήκοα Κύριε, τῆς οἰκονομίας σου τὸ μυστήριον· κατενόησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐδόξασά σου τὴν Θεότητα.
Τροπάρια.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τ

ῶν παθῶν μου τὸν τάραχον, ἡ τὸν κυβερνήτην τεκοῦσα Κύριον, καὶ τὸν κλύδωνα κατεύνασον, τῶν ἐμῶν πταισμάτων Θεονύμφευτε.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ε

ὐσπλαγχνίας τὴν ἄβυσσον, ἐπικαλουμένῳ
τῆς σῆς παράσχου μοι, ἡ τὸν εὔσπλαγχνον
κυήσασα, καὶ Σωτῆρα πάντων τῶν ὑμνούντων σε.
Δόξα.

Ἀ

πολαύοντες Πάναγνε, τῶν σῶν δωρημάτων
εὐχαριστήριον, ἀναμέλπομεν ἐφύμνιον, οἱ
γινώσκοντές σε Θεομήτορα.
Καὶ νῦν.

Ο

ἱ ἐλπίδα καὶ στήριγμα, καὶ τῆς σωτηρίας
τεῖχος ἀκράδαντον, κεκτημένοι σε Πανύμνητε, δυσχερείας πάσης ἐκλυτρούμεθα.
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᾿ῼδὴ ε΄. Ὁ Εἱρμός.

Φ

ώτισον ἡμᾶς, τοῖς προστάγμασί σου Κύριε,
καὶ τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ, τὴν σὴν
εἰρήνην παράσχου ἡμῖν φιλάνθρωπε.
Τροπάρια.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἔ

μπλησον Ἁγνή, εὐφροσύνης τὴν καρδίαν
μου, τὴν σὴν ἀκήρατον διδοῦσα χαράν, τῆς
εὐφροσύνης ἡ γεννήσασα τὸν αἴτιον.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Λ

ύτρωσαι ἡμᾶς, ἐκ κινδύνων Θεοτόκε Ἁγνή,
ἡ αἰωνίαν τεκοῦσα λύτρωσιν, καὶ τὴν εἰρήνην τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν.
Δόξα.

Λ

ῦσον τὴν ἀχλύν, τῶν πταισμάτων μου Θεόνυμφε, τῷ φωτισμῷ τῆς σῆς λαμπρότητος, ἡ
φῶς τεκοῦσα τὸ θεῖον καὶ προαιώνιον.
Καὶ νῦν.

Ἴ

ασαι Ἁγνή, τῶν παθῶν μου τὴν ἀσθένειαν
ἐπισκοπῆς σου ἀξιώσασα, καὶ τὴν ὑγείαν τῇ
πρεσβείᾳ σου παράσχου μοι.
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᾿ῼδὴ στ΄. 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 ᾅδῃ προσήγγισε·
καὶ δέομαι ὡς ᾿Ιωνᾶς· ἐκ φθορᾶς ὁ Θεός με ἀνάγαγε.
Τροπάρια.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Θ

ανάτου καὶ τῆς φθορᾶς ὡς ἔσωσεν, ἑαυτὸν
ἐκδεδωκὼς τῷ θανάτῳ, τὴν τῇ φθορᾷ καὶ
θανάτῳ μου φύσιν, κατασχεθεῖσαν Παρθένε δυσώπησον, τὸν Κύριόν σου καὶ Υἱόν, τῆς ἐχθρῶν
κακουργίας με ρύσασθαι.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Π

ροστάτιν σε τῆς ζωῆς ἐπίσταμαι, καὶ φρουρὰν
ἀσφαλεστάτην Παρθένε, τῶν πειρασμῶν διαλύουσαν ὄχλον, καὶ ἐπηρείας δαιμόνων ἐλαύνουσαν· καὶ δέομαι διὰ παντός, ἐκ φθορᾶς τῶν παθῶν
μου ρυσθῆναί με.
Δόξα.

Ὡ

ς τεῖχος καταφυγῆς κεκτήμεθα, καὶ ψυχῶν
σε παντελῆ σωτηρίαν, καὶ πλατυσμὸν ἐν
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ταῖς θλίψεσι κόρη, καὶ τῷ φωτί σου ἀεὶ ἀγαλλόμεθα. ῏Ω Δέσποινα καὶ νῦν ἡμᾶς, τῶν παθῶν καὶ
κινδύνων διάσωσον.
Καὶ νῦν.

Ἐ

ν κλίνῃ νῦν ἀσθενῶν κατάκειμαι, καὶ οὐκ
ἔστιν ἴασις τῇ σαρκί μου· ἀλλ’ ἡ Θεὸν καὶ
Σωτῆρα τοῦ κόσμου, καὶ τὸν λυτῆρα τῶν νόσων
κυήσασα, σοῦ δέομαι τῆς Ἀγαθῆς· ἐκ φθορᾶς νοσημάτων ἀνάστησον.

Δ

ιάσωσον ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους σου Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεὸν εἰς σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄῤῥηκτον τεῖχος καὶ προστασίαν.

Ἄ

χραντε ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα, δυσώπησον ὡς ἔχουσα μητρικὴν παῤῥησίαν.
Κοντάκιον. ῏Ηχος β΄.

Π

ροστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε,
μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε, μὴ
παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς· ἀλλὰ πρόφθασον ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν
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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΄ ῎Ηχου.

Ἐ

κ νεότητός μου, πολλὰ πολεμεῖ με πάθη·
ἀλλ’ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσον Σωτήρ
μου (δίς).

Ο

ἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε ἀπεξηραμμένοι (δίς).
Δόξα.

Ἁ

γίῳ Πνεύματι, πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται λαμπρύνεται, τῇ Τριαδικῇ
μονάδι ἱεροκρυφίως.
Καὶ νῦν.

Ἁ

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

Μ

νησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου, ἐν πάσῃ
γενεᾷ καὶ γενεᾷ.

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.

Μ

νησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ
γενεᾷ καὶ γενεᾷ.

Εὐαγγέλιον.
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν.
(κεφ. α΄ 39-49, 56).
ν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἀναστᾶσα Μαριάμ,
ἐπορεύθη εἰς ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς
πόλιν ᾿Ιούδα· 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; ᾿Ιδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ

Ἐ
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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 δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ. ῎Εμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν
εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
Δόξα.

Π

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

Τ

Καὶ νῦν.

αῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός
σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
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῏Ηχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι.

Μ

ὴ καταπιστεύσῃς με, ἀνθρωπίνῃ προστασίᾳ, Παναγία Δέσποινα, ἀλλὰ δέξαι δέησιν
τοῦ ἱκέτου σου· θλῖψις γὰρ ἔχει με, φέρειν οὐ δύναμαι, τῶν δαιμόνων τὰ τοξεύματα· σκέπην οὐ
κέκτημαι, οὐδὲ ποῦ προσφύγω ὁ ἄθλιος, πάντοθεν πολεμούμενος, καὶ παραμυθίαν οὐκ ἔχω
πλήν σου· Δέσποινα τοῦ κόσμου, ἐλπὶς καὶ προστασία τῶν πιστῶν, μή μου παρίδῃς τὴν δέησιν,
τὸ συμφέρον ποίησον.

Ο

ὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σοί, κατῃσχυμμένος
ἀπὸ σοῦ ἐκπορεύεται, ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόκε· ἀλλ’ αἰτεῖται τὴν χάριν, καὶ λαμβάνει τὸ
δώρημα, πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως.

Μ

εταβολὴ τῶν θλιβομένων, ἀπαλλαγὴ τῶν
ἀσθενούντων ὑπάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σῶζε πόλιν καὶ λαόν, τῶν πολεμουμένων ἡ
εἰρήνη, τῶν χειμαζομένων ἡ γαλήνη, ἡ μόνη προστασία τῶν πιστῶν.
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᾿ῼδὴ ζ΄. Ὁ Εἱρμός.

Ο

ἱ ἐκ τῆς ᾿Ιουδαίας, καταντήσαντες Παῖδες
ἐν Βαβυλῶνι ποτέ, τῇ πίστει τῆς Τριάδος,
τὴν φλόγα τῆς καμίνου, κατεπάτησαν ψάλλοντες· ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.
Τροπάρια.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τ

ὴν ἡμῶν σωτηρίαν, ὡς ἠθέλησας Σῶτερ οἰκονομήσασθαι, ἐν μήτρᾳ τῆς Παρθένου, κατῴκησας τῷ κόσμῳ, ἣν προστάτιν ἀνέδειξας· ὁ τῶν
Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Θ

ελητὴν τοῦ ἐλέους, ὃν ἐγέννησας μῆτερ ἁγνὴ
δυσώπησον, ῥυσθῆναι τῶν πταισμάτων,
ψυχῆς τε μολυσμάτων, τοὺς ἐν πίστει κραυγάζοντας· ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.
Δόξα.

Θ

ησαυρὸν σωτηρίας, καὶ πηγὴν ἀφθαρσίας
τὴν σὲ κυήσασαν, καὶ πύργον ἀσφαλείας,
καὶ θύραν μετανοίας, τοῖς κραυγάζουσιν ἔδειξας·
ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.
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Καὶ νῦν.

Σ

ωμάτων μαλακίας, καὶ ψυχῶν ἀῤῥωστίας Θεογεννήτρια, τῶν πόθῳ προσιόντων, τῇ σκέπῃ
σου τῇ θείᾳ, θεραπεύειν ἀξίωσον, ἡ τὸν Σωτῆρα
Χριστόν, ἡμῖν ἀποτεκοῦσα.
᾿ῼδὴ η΄. Ὁ Εἱρμός.

Τ

ὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν, ὃν ὑμνοῦσι, στρατιαὶ τῶν Ἀγγέλων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυ»ψοῦτε,
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Τροπάρια.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τ

οὺς βοηθείας τῆς παρὰ σοῦ δεομένους, μὴ
παρίδῃς Παρθένε, ὑμνοῦντας καὶ ὑπερυψοῦντάς σε, Κόρη εἰς αἰῶνας.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τ

ῶν ἰαμάτων τὸ δαψιλὲς ἐπιχέεις, τοῖς πιστῶς
ὑμνοῦσί σε Παρθένε, καὶ ὑπερυψοῦσι, τὸν
ἄφραστόν σου τόκον.
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Τ

Δόξα.

ὰς ἀσθενείας μου τῆς ψυχῆς ἰατρεύεις, καὶ
σαρκὸς τὰς ὀδύνας Παρθένε, ἵνα σε δοξάζω,
τὴν κεχαριτωμένην.

Τ

Καὶ νῦν.

ῶν πειρασμῶν σὺ τὰς προσβολὰς ἐκδιώκεις,
καὶ παθῶν τὰς ἐφόδους Παρθένε, ὅθεν σε
ὑμνοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
᾿ῼδὴ θ΄. Ὁ Εἱρμός.

Κ

υρίως Θεοτόκον, σὲ ὁμολογοῦμεν, οἱ διὰ σοῦ
σεσωσμένοι Παρθένε ἁγνή, σὺν ἀσωμάτοις
χορείαις, σὲ μεγαλύνοντες.
Τροπάρια.

῾Ρ

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

οήν μου τῶν δακρύων, μὴ ἀποποιήσῃς, ἡ
τὸν παντὸς ἐκ προσώπου πᾶν δάκρυον,
ἀφῃρηκότα Παρθένε, Χριστὸν κυήσασα.

Χ

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

αρᾶς μου τὴν καρδίαν, πλήρωσον Παρθένε,
ἡ τῆς χαρᾶς δεξαμένη τὸ πλήρωμα, τῆς
ἁμαρτίας τὴν λύπην, ἐξαφανίσασα.
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Λ

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

ιμὴν καὶ προστασία, τῶν σοὶ προσφευγόντων, γενοῦ Παρθένε καὶ τεῖχος ἀκράδαντον,
καταφυγή τε καὶ σκέπη, καὶ ἀγαλλίαμα.

Φ

Δόξα.

ωτός σου ταῖς ἀκτῖσι, λάμπρυνον Παρθένε,
τὸ ζοφερὸν τῆς ἀγνοίας διώκουσα, τοὺς
εὐσεβῶς Θεοτόκον, σὲ καταγγέλλοντας.

Κ

Καὶ νῦν.

ακώσεως ἐν τόπῳ, τῷ τῆς ἀσθενείας, ταπεινωθέντα Παρθένε θεράπευσον, ἐξ ἀῤῥωστίας
εἰς ῥῶσιν, μετασκευάζουσα.

Ἄ

ξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Τ

ὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως
Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.
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Μεγαλυνάρια.

Τ

ὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν, καὶ καθαρωτέραν, λαμπηδόνων ἡλιακῶν, 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 Λυτρωτοῦ, 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, Θεοτόκῳ 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.
Τὸ Μεγαλυνάριον τοῦ Ἁγίου τοῦ ναοῦ. Εἶτα·
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Π

ᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε
Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι
πάντες, μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.
Τρισάγιον. Δόξα. Καὶ νῦν. Παναγία Τριάς.
Κύριε, ἐλέησον (γ΄). Δόξα. Καὶ νῦν. Πάτερ ἡμῶν.
Τὰ Τροπάρια. ῏Ηχος 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.

Τ

ῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν,
εὐλογημένη Θεοτόκε· ἐλπίζοντες εἰς σὲ μὴ
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ἀστοχήσαιμεν· ῥυσθείημεν διὰ σοῦ τῶν περιστάσεων· σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτηρία τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν.
Ἕτερα Τροπάρια.
῏Ηχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.

Π

άντων προστατεύεις Ἀγαθή, τῶν καταφευγόντων ἐν πίστει, τῇ κραταιᾷ σου χειρί·
ἄλλην γὰρ οὐκ ἔχομεν, ἁμαρτωλοὶ πρὸς Θεόν, ἐν
κινδύνοις καὶ θλίψεσιν, ἀεὶ μεσιτείαν, οἱ κατακαμπτόμενοι, ὑπὸ πταισμάτων πολλῶν. Μῆτερ
τοῦ Θεοῦ τοῦ ῾Υψίστου· ὅθεν σοι προσπίπτομεν
ῥῦσαι, πάσης περιστάσεως τοὺς δούλους σου.
Ὅμοιον.

Π

άντων θλιβομένων ἡ χαρά, καὶ ἀδικουμένων
προστάτις, καὶ πενομένων τροφή, ξένων τε
παράκλησις, καὶ βακτηρία τυφλῶν, ἀσθενούντων
ἐπίσκεψις, καταπονουμένων, σκέπη καὶ ἀντίληψις, καὶ ὀρφανῶν βοηθός. Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ
῾Υψίστου, σὺ ὑπάρχεις Ἄχραντε σπεῦσον, δυσωποῦμεν ῥύσασθαι τοὺς δούλους σου.
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Δ

έσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων
σου, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως.

Τ

ὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ ἀνατίθημι·
Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου.
Ἐξαποστειλάρια ψαλλόμενα μόνον
ἀπὸ τῆς 1ης ἕως καὶ τῆς 13ης Αὐγούστου.
῏Ηχος γ΄.

Ἀ

πόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες
ἐνθάδε, Γεθσημανῇ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ
μου τὸ σῶμα· καὶ σὺ 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· μή μου ἐλέγξῃ τὰς πράξεις, ἐνώπιον
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τῶν Ἀγγέλων· παρακαλῶ σε Παρθένε, βοήθησόν
μοι ἐν τάχει.

Χ

ρυσοπλοκώτατε πύργε, καὶ δωδεκάτειχε
πόλις, ἡλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα τοῦ
βασιλέως, ἀκατανόητον θαῦμα, πῶς γαλουχεῖς
τὸν Δεσπότην;
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε
᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
Ψαλμὸς ρμβ΄ (142).
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, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν
ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα

Κ
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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.
Ἦχος δ΄.
εὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος
ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Θ

Στίχ. α΄. ᾿Εξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...
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Στίχ. β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ
τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.
Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...
Στίχ. γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι
θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.
Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...
Εἶτα τὰ παρόντα Τροπάρια.

Τ

Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

ῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς νῦν προσδράμωμεν,
ἁμαρτωλοὶ καὶ ταπεινοὶ καὶ προσπέσωμεν,
ἐν μετανοίᾳ κράζοντες ἐκ βάθους ψυχῆς· Δέσποινα
βοήθησον ἐφ’ ἡμῖν σπλαγ χνισθεῖσα· σπεῦσον
ἀπολλύμεθα ὑπὸ πλήθους πταισμάτων· μὴ ἀποστρέψῃς σοὺς δούλους κενούς· σὲ γὰρ καὶ μόνην
ἐλπίδα κεκτήμεθα.
Δόξα. Καὶ νῦν.

Ο

ὐ σιωπήσομέν ποτε Θεοτόκε, τὰς δυναστείας
σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι· εἰμὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν
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ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν Δέσποινα ἐκ σοῦ·
σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεὶ ἐκ παντοίων δεινῶν.
Ψαλμὸς ν΄ (50).

Ἐ

λέησόν 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. ῞Οτι 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. ᾿Ιδοὺ 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. ῾Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι·
πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι 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 Ἅγιον μὴ
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ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν
τοῦ σωτηρίου σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν
με. Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς
ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. ῾Ρῦσαί 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.
Ὁ Κανών.
ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὁ Εἱρμός.

Ἁ

ρματηλάτην Φαραὼ ἐβύθισε, τερατουργοῦσα
ποτέ, Μωσαϊκή ῥάβδος, σταυροτύπως πλήξασα, καὶ διελοῦσα θάλασσαν· Ἰσραὴλ δὲ φυγάδα,
πεζὸν ὁδίτην διέσωσεν, ᾆσμα τῷ Θεῷ ἀναμέλποντα.
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῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
ῶν λυπηρῶν ἐπαγωγαὶ χειμάζουσι τὴν ταπεινήν
μου ψυχήν, καὶ συμφορῶν νέφη τὴν ἐμὴν καλύπτουσι καρδίαν, Θεονύμφευτε, ἀλλ’ ἡ φῶς τετοκυῖα, τὸ θεῖον καὶ προαιώνιον, λάμψον μοι τὸ
φῶς τὸ χαρμόσυνον.

Τ

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
ξ ἀμετρήτων ἀναγκῶν καὶ θλίψεων καὶ ἐξ
ἐχθρῶν δυσμενῶν, καὶ συμφορῶν βίου λυτρωθείς, Πανάχραντε, τῇ κραταιᾷ δυνάμει σου,
ἀνυμνῶ, μεγαλύνω τὴν ἄμετρόν σου συμπάθειαν
καὶ τὴν εἰς ἐμέ σου παράκλησιν.

Ἐ

Δόξα.
ῦν πεποιθὼς ἐπὶ τὴν σὴν κατέφυγον ἀντίληψιν κραταιάν, καὶ πρὸς τὴν σὴν σκέπην
ὁλοψύχως ἔδραμον, καὶ γόνυ κλίνω, Δέσποινα,
καὶ θρηνῶ καὶ στενάζω, μὴ μὲ παρίδῃς τὸν
ἄθλιον, τῶν Χριστιανῶν καταφύγιον.

Ν

Καὶ νῦν.
ὐ σιωπήσω τοῦ βοᾶν τρανώτατα τὰ μεγαλεῖα
τὰ σά· εἰ μὴ γὰρ σύ, Κόρη, πάντοτε προΐστασο ὑπὲρ ἐμοῦ πρεσβεύουσα τῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ
σου, τίς ἐκ τοσούτου με κλύδωνος, καὶ δεινῶν
κινδύνων ἐῤῥύσατο;

Ο
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ᾨδὴ γ΄. Ὁ Εἱρμός.

Ο

ὐρανίας ἁψῖδος ὀροφουργὲ Κύριε, καὶ τῆς
Ἐκκλησίας δομῆτορ, σὺ μὲ στερέωσον, ἐν
τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν ἐφετῶν ἡ ἀκρότης, τῶν
πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
πορήσας ἐκ πάντων, ὀδυνηρῶς κράζω σοι·
πρόφθασον θερμὴ προστασία, καὶ σὴν βοήθειαν, δός μοι τῷ δούλῳ σου, τῷ ταπεινῷ καὶ
ἀθλίῳ, τῷ τὴν σὴν ἀντίληψιν ἐπιζητοῦντι θερμῶς.

Ἀ

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
θαυμάστωσας ὄντως νῦν ἐπ’ ἐμοί, Δέσποινα,
τὰς εὐεργεσίας σου, Κόρη, καὶ τὰ ἐλέη
σου· ὅθεν δοξάζω σε καὶ ἀνυμνῶ καὶ γεραίρω
τὴν πολλὴν καὶ ἄμετρον κηδεμονίαν σου.

Ἐ

Δόξα.

Κ

αταιγίς με χειμάζει τῶν συμφορῶν, Δέσποινα,
καὶ τῶν λυπηρῶν τρικυμίαι καταποντίζουσιν·
ἀλλὰ προφθάσασα, χεῖρά μοι δὸς βοηθείας, ἡ
θερμὴ ἀντίληψις καὶ προστασία μου.

Ἀ

Καὶ νῦν.

ληθῆ Θεοτόκον ὁμολογῶ, Δέσποινα, σὲ τὴν
τοῦ θανάτου τὸ κράτος ἐξαφανίσασαν· ὡς
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γὰρ φυσίζωος, ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν τοῦ ᾅδου πρὸς
ζωὴν ἀνήγαγες, εἰς γῆν με ῥεύσαντα.

Δ
Ἐ

ιάσωσον ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους σου,
Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεὸν εἰς σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄῤῥηκτον τεῖχος καὶ προστασίαν.
πίβλεψον ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε,
ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν,
καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος.

Π

Κάθισμα. Ἦχος β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν.

ρεσβεία θερμή, καὶ τεῖχος ἀπροσμάχητον,
ἐλέους πηγή, τοῦ κόσμου καταφύγιον,
ἐκτενῶς βοῶμέν σοι· Θεοτόκε Δέσποινα πρόφθασον, καὶ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, ἡ μόνη
ταχέως προστατεύουσα.

Σ

ᾨδὴ δ΄. Ὁ Εἱρμός.

ύ μου ἰσχύς, Κύριε, σύ μου καὶ δύναμις, σὺ
Θεός μου, σύ μου ἀγαλλίαμα, ὁ πατρικοὺς
κόλπους μὴ λιπών, καὶ τὴν ἡμετέραν πτωχείαν
ἐπισκεψάμενος· διὸ σὺν τῷ προφήτῃ Ἀββακοὺμ
σοὶ κραυγάζω· Τῇ δυνάμει σου δόξα, Φιλάνθρωπε.
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Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
αὶ ποῦ λοιπὸν ἄλλην εὑρήσω ἀντίληψιν;
ποῦ προσφύγω; ποῦ δὲ καὶ σωθήσομαι; τίνα
θερμὴν ἕξω βοηθόν, θλίψεσι τοῦ βίου καὶ ζάλαις
οἴμοι! κλονούμενος; Εἰς σὲ μόνην ἐλπίζω, καὶ
θαῤῥῶ καὶ καυχῶμαι, καὶ προστρέχω τῇ σκέπῃ
σου· σῶσόν με.

Κ

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
ὸν ποταμὸν τὸν γλυκερὸν τοῦ ἐλέους σου,
τὸν πλουσίαις δωρεαῖς δροσίσαντα τὴν παναθλίαν καὶ ταπεινήν, Πάναγνε ψυχήν μου, τῶν
συμφορῶν καὶ τῶν θλίψεων, καμίνῳ φλογισθεῖσαν,
μεγαλύνω, κηρύττω, καὶ προστρέχω τῇ σκέπῃ
σου σῶσόν με.

Τ

Δόξα.
ὲ τὴν ἁγνήν, σὲ τὴν Παρθένον καὶ ἄσπιλον,
μόνην φέρω τεῖχος ἀπροσμάχητον, καταφυγήν,
σκέπην κραταιάν, ὅπλον σωτηρίας μή με παρίδῃς
τὸν ἄσωτον, ἐλπὶς ἀπηλπισμένων, ἀσθενῶν συμμαχία, θλιβομένων χαρὰ καὶ ἀντίληψις.

Σ

Καὶ νῦν.
ῶς ἐξειπεῖν σοῦ κατ’ ἀξίαν δυνήσομαι, τοὺς
ἀμέτρους οἰκτιρμούς, ὦ Δέσποινα, τοὺς τὴν

Π
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ἐμὴν πάντοτε ψυχήν, δεινῶς πυρουμένην, ὡς
ὕδωρ περιδροσίσαντας; Ἀλλ’ ὢ τῆς σῆς προνοίας
καὶ τῆς εὐεργεσίας, ἧς ἀφθόνως αὐτὸς παραπήλαυσα!
ᾨδὴ ε΄. Ὁ Εἱρμός.

Ἵ

να τί με ἀπώσω, ἀπὸ τοῦ προσώπου 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.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
ὐχαρίστως βοῶ σοι· Χαῖρε Μητροπάρθενε,
χαῖρε θεόνυμφε· χαῖρε θεία σκέπη, χαῖρε
ὅπλον καὶ τεῖχος ἀπόρθητον, χαῖρε προστασία
καὶ βοηθὲ καὶ σωτηρία, τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων
ἐκ πίστεως.

Ε

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

Ο
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Δόξα.
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.

Ἀ

Καὶ νῦν.
ί σοι δῶρον προσάξω τῆς εὐχαριστίας, ἀνθ’
ὧνπερ ἀπήλαυσα, τῶν σῶν δωρημάτων, καὶ
τῆς σῆς ἀμετρήτου χρηστότητος; Τοιγαροῦν δοξάζω, ὑμνολογῶ καὶ μεγαλύνω, σοῦ τὴν ἄφατον
πρός με συμπάθειαν.

Τ
Τ

ᾨδὴ στ΄. Ὁ Εἱρμός.

ὴν δέησιν ἐκχεῶ πρὸς Κύριον, καὶ αὐτῷ
ἀπαγγελῶ μου τὰς θλίψεις· ὅτι κακῶν, ἡ
ψυχή μου ἐπλήσθη, καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδη προσήγγισε· καὶ δέομαι ὡς Ἰωνᾶς· Ἐκ φθορᾶς ὁ
Θεός με ἀνάγαγε.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
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.

Τ
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Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
αράκλησιν ἐν ταῖς θλίψεσιν οἶδα, καὶ τῶν
νόσων ἰατρόν σε γινώσκω, καὶ παντελῆ συντριμμὸν τοῦ θανάτου καὶ ποταμὸν τῆς ζωῆς ἀνεξάντλητον, καὶ πάντων τῶν ἐν συμφοραῖς, ταχινὴν
καὶ ὀξεῖαν ἀντίληψιν.

Π

Δόξα.
ὐ κρύπτω σου τὸν βυθὸν τοῦ ἐλέους, καὶ
τὴν βρύσιν τῶν ἀπείρων θαυμάτων, καὶ τὴν
πηγὴν τὴν ἀέναον ὄντως, τῆς πρὸς ἐμὲ συμπαθείας
σου, Δέσποινα· ἀλλ’ ἅπασιν ὁμολογῶ, καὶ βοῶ
καὶ κηρύττω καὶ φθέγγομαι.

Ο

Καὶ νῦν.
κύκλωσαν αἱ τοῦ βίου με ζάλαι, ὥσπερ μέλισσαι κηρίον Παρθένε, καὶ τὴν ἐμὴν κατασχοῦσαι καρδίαν, κατατιτρώσκουσι βέλει τῶν
θλίψεων· ἀλλ’ εὕροιμί σε βοηθόν, καὶ διώκτην
καὶ ῥύστην πανάχραντε.

Ἐ
Δ
Ἄ

ιάσωσον ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους σου
Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεὸν εἰς σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄῤῥηκτον τεῖχος καὶ προστασίαν.
χραντε ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως,
ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα, δυσώπησον
ὡς ἔχουσα μητρικὴν παῤῥησίαν.
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Π

Κοντάκιον. Ἦχος β΄.

ροστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε,
μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε, μὴ
παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς· ἀλλὰ πρόφθασον 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
Ο

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

Ἁ

Δόξα.

γίῳ Πνεύματι, πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται, τῇ Τριαδικῇ
μονάδι, ἱεροκρυφίως.
Καὶ νῦν.

Ἁ

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

Μ

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

Στίχ. ῎Ακουσον 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.

Μ

νησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ
γενεᾷ καὶ γενεᾷ.

Τ

Εὐαγγέλιον.
(Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28)

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 παρακαθίσασα παρὰ
τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, ἤκουε τὸν λόγον 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.

141

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 μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. Αὐτὸς δὲ
εἶπε· Μενοῦνγε. Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν
λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.

Π

Δόξα.

άτερ, Λόγε, Πνεῦμα, Τριὰς ἡ ἐν μονάδι, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.
Καὶ νῦν.

Τ

αῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

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· θλῖψις γὰρ ἔχει με, φέρειν οὐ
δύναμαι, τῶν δαιμόνων τὰ τοξεύματα· σκέπην
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οὐ κέκτημαι, οὐδὲ ποῦ προσφύγω ὁ ἄθλιος, πάντοθεν πολεμούμενος, καὶ παραμυθίαν οὐκ ἔχω
πλήν σου· Δέσποινα τοῦ κόσμου, ἐλπὶς καὶ προστασία τῶν πιστῶν, μή μου παρίδῃς τὴν δέησιν,
τὸ συμφέρον ποίησον.

Ο

ὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σοί, κατῃσχυμμένος
ἀπὸ σοῦ ἐκπορεύεται, ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόκε· ἀλλ’ αἰτεῖται τὴν χάριν, καὶ λαμβάνει τὸ
δώρημα, πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως.

Μ

εταβολὴ τῶν θλιβομένων, ἀπαλλαγὴ τῶν
ἀσθενούντων ὑπάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σῶζε πόλιν καὶ λαόν, τῶν πολεμουμένων ἡ
εἰρήνη, τῶν χειμαζομένων ἡ γαλήνη, ἡ μόνη προστασία τῶν πιστῶν.
ᾨδὴ ζ΄. Ὁ Εἱρμός.

Π

αῖδες Ἑβραίων ἐν καμίνῳ, κατεπάτησαν τὴν
φλόγα θαρσαλέως, καὶ εἰς δρόσον τὸ πῦρ,
μετέβαλον βοῶντες· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς
εἰς τοὺς αἰῶνας.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
ῶς ἡ τεκοῦσα Θεοτόκε, σκοτισθέντα με
νυκτὶ ἁμαρτημάτων, φωταγώγησον σύ, φωτὸς

Φ
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οὖσα δοχεῖον, τὸ καθαρὸν καὶ ἄμωμον, ἵνα πόθῳ
σε δοξάζω.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
κέπη γενοῦ καὶ προστασία, καὶ ἀντίληψις
καὶ καύχημα Παρθένε, γυμνωθέντι μοι νῦν
ἁπάσης βοηθείας, ἀβοηθήτων δύναμις, καὶ ἐλπὶς
ἀπηλπισμένων.

Σ

Δόξα.
λῃ ψυχῇ καὶ διανοίᾳ, καὶ καρδίᾳ σε καὶ
χείλεσι δοξάζω, ἀπολαύσας τῶν σῶν μεγάλων χαρισμάτων· ἀλλ’ ὢ τῆς σῆς χρηστότητος
καὶ ἀπείρων σου θαυμάτων.

Ὅ

Καὶ νῦν.
λέψον ἱλέῳ ὄμματί σου, καὶ ἐπίσκεψαι τὴν
κάκωσιν ἣν ἔχω· καὶ δεινῶν συμφορῶν καὶ
βλάβης καὶ κινδύνων, καὶ πειρασμῶν με λύτρωσαι,
ἀμετρήτῳ σου ἐλέει.

Β

ᾨδὴ η΄. Ὁ Εἱρμός.

Τ

ὸν ἐν ὄρει, ἁγίῳ δοξασθέντα, καὶ ἐν βάτῳ
πυρὶ τὸ τῆς Ἀειπαρθένου, τῷ Μωϋσεῖ μυστήριον γνωρίσαντα, Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε,
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
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Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
ιὰ σπλάγχνα ἐλέους σου, Παρθένε, μὴ παρίδῃς, σεμνή, ποντούμενόν με σάλῳ, βιοτικῶν
κυμάτων, ἀλλὰ δίδου μοι χεῖρα βοηθείας, καταποντουμένῳ κακώσεσι τοῦ βίου.

Δ

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
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.

Π

Δόξα.
ν ταῖς ζάλαις ἐφεῦρόν σε λιμένα, ἐν ταῖς
λύπαις χαρὰν καὶ εὐφροσύνην, καὶ ἐν ταῖς
νόσοις ταχινὴν βοήθειαν, καὶ ἐν τοῖς κινδύνοις
ῥύστην καὶ προστάτιν ἐν τοῖς πειρατηρίοις.

Ἐ

Καὶ νῦν.
αῖρε θρόνε πυρίμορφε Κυρίου, χαῖρε θεία
καὶ μανναδόχε στάμνε, χαῖρε χρυσῆ λυχνία,
λαμπὰς ἄσβεστε, χαῖρε τῶν παρθένων δόξα καὶ
μητέρων ὡράϊσμα καὶ κλέος.

Χ
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Ἐ

ᾨδὴ θ΄. Ὁ Εἱρμός.

ξέστη ἐπὶ τοῦτο 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.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
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
θαῤῥῶν κατέφυγον.

Π
Ο

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

ὐκ ἔστιν ἀριθμήσασθαι δυνατόν, μεγαλεῖα
τὰ σὰ Θεονύμφευτε, καὶ τὸν βυθὸν τὸν
ἀνεξερεύνητον ἐξειπεῖν, τῶν ὑπὲρ νοῦν θαυμάτων
σου, τῶν τετελεσμένων διηνεκῶς, τοῖς πόθῳ σε
τιμῶσι, καὶ πίστει προσκυνοῦσιν, ὡς ἀληθῆ Θεοῦ
λοχεύτριαν.
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Δόξα.

Ἐ

ν ὕμνοις εὐχαρίστοις δοξολογῶ, καὶ γεραίρω
τὸ ἄμετρον ἔλεος, καὶ τὴν πολλὴν δύναμίν
σου πᾶσιν ὁμολογῶ, καὶ τὰς εὐεργεσίας σου, ἃς
ὑπερεκένωσας εἰς ἐμέ, κηρύττω, μεγαλύνω, ψυχῇ
τε καὶ καρδίᾳ, καὶ λογισμῷ καὶ γλώσσῃ πάντοτε.
Καὶ νῦν.
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.

Τ

Ἄ

ξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν
Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Τ

ὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐνδοξοτέραν
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως,
Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ
μεγαλύνομεν.

147

Μεγαλυνάρια.

Τ

ὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν, καὶ καθαρωτέραν, λαμπηδόνων ἡλιακῶν, 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 Λυτρωτοῦ, 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, Θεοτόκῳ 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.
Τὸ Μεγαλυνάριον τοῦ Ἁγίου τοῦ ναοῦ. Εἶτα·
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Π

ᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε
Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι
πάντες, μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν,
εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.
Τρισάγιον. Δόξα. Καὶ νῦν. Παναγία Τριάς. Κύριε,
ἐλέησον (γ΄). Δόξα. Καὶ νῦν. Πάτερ ἡμῶν.
Ἐξαποστειλάρια ψαλλόμενα μόνον ἀπὸ
τῆς 1ης ἕως καὶ τῆς 13ης Αὐγούστου.
Ἦχος γ΄.

Ἀ

πόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες
ἐνθάδε, Γεθσημανῇ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ
μου τὸ σῶμα· καὶ σὺ 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· μή μου ἐλέγξῃ τὰς πράξεις, ἐνώπιον
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τῶν Ἀγγέλων· παρακαλῶ σε Παρθένε, βοήθησόν
μοι ἐν τάχει.

Χ

ρυσοπλοκώτατε πύργε, καὶ δωδεκάτειχε πόλις, ἡλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα τοῦ βασιλέως, ἀκατανόητον θαῦμα, πῶς γαλουχεῖς τὸν
Δεσπότην.
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε
᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ἤτοι
ΟΙΚΟΙ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΕΣ
εἰς τὸν ἐν Ἁγίοις Πατέρα ἡμῶν
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ
τὸν θαυματουργόν.
Ἐποιήθησαν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὑπὸ Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου, Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

T

ῆς Τριμυθοῦντος τὸν ποιμένα τὸν πανάριστον,
καὶ τῆς Κερκύρας ἀντιλήπτορα καὶ πρόβολον,
ἀνυμνοῦμέν σε, Σπυρίδων θαυματοφόρε. Ἀλλ’
ὡς ῥεῖθρον συμπαθείας ἀνεξάντλητον, συμπαθῶς
ἡμῖν πρυτάνευσον τὰ κρείττονα, τοῖς βοῶσί σοι.
χαίροις, Πάτερ πανεύφημε.
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Ἄ

γγελος ἐν τοῖς τρόποις, μετὰ σώματος ὤφθης,
Σπυρίδων Ἱεράρχα Κυρίου, (ἐκ γ΄) καὶ σὺν
τῇ ἀπλάστῳ σου ζωῇ, τῆς ἀπαθείας ἐκλάμπεις
τὰς χάριτας, ἐκπλήττων τοῖς σοῖς θαύμασι, τοὺς
ἐκβοῶντάς σοι τοιαῦτα.
Χαῖρε, ἐν ᾧ ἐπανθεῖ ἡ χάρις,
χαῖρε, δι’ οὗ ἐπαλγεῖ ἡ πλάνη.
Χαῖρε, τῆς μελλούσης ζωῆς στηλογράφημα,
χαῖρε, τῆς ἀρχῆθεν ἀξίας διάγραμμα.
Χαῖρε, ὕψος ταπεινώσεως καὶ ἀγάπης θησαυρός,
χαῖρε, βάθος ἀγαθότητος καὶ ἐλέους ποταμός.
Χαῖρε, ὅτι ἐδείχθης Τριμυθοῦντος ἰθύντωρ,
χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Κερκυραίων συλλήπτωρ.
Χαῖρε, λαμπρὸν δοχεῖον τοῦ Πνεύματος,
χαῖρε, σεπτὸν τῆς χάριτος τέμενος.
Χαῖρε, ἐν ᾧ ἀφθαρσία ἐκλάμπει,
χαῖρε, πρὸς ὃν Ἐκκλησία κραυγάζει.
Χαίροις, Πάτερ πανεύφημε.

Β

ίον χαρακτηρίζων, τοῦ Δαβὶδ καὶ Μωσέως,
πρὸ τούτων Ἰακὼβ δὲ τοῦ πάνυ, τῆς κατ’
αὐτοὺς θείας δωρεᾶς, κατετρύφησας Σπυρίδων
μακάριε. ποιμαίνων γὰρ τὰ θρέμματα, ἔνθους τῷ
Σωτῆρι ἐβόας.
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Ἀλληλούϊα.

Γ

νώσει θείᾳ ἐκλάμπων, ἄκακός τε καὶ πρᾶος,
ἐδείχθης τοῦ Σωτῆρος θεράπων. ἠθῶν γὰρ
συνδρομὴ ἀληθῶς, ἐν σοὶ Πάτερ τεθησαύρισται,
τῇ σῇ ἀκεραιότητι, δι’ ὧν φαιδρύνεις τοὺς
βοῶντας.
Χαῖρε, τὸ κρίνον τῆς ἀκακίας,
χαῖρε, τὸ μύρον τῆς ἀπαθείας.
Χαῖρε, Ἰακὼβ κεκτημένος τὸ ἄκακον,
χαῖρε, Μωϋσέως πλουτήσας τὸ ἄπλαστον.
Χαῖρε, τῆς ἀκεραιότητος χαρακτὴρ θεοειδής,
χαῖρε, τῆς Χριστοῦ χρηστότητος ἐραστὴς θεοφιλής.
Χαῖρε, ὅτι ἐχρήσω τοῖς ἐν κόσμῳ σωφρόνως,
χαῖρε, ὅτι τὸ κρεῖττον ᾑρετίσω ἐμφρόνως.
Χαῖρε, πραῢς τῷ τρόπῳ καὶ ἄμεμπτος,
χαῖρε, εὐθὺς τῷ βίῳ καὶ ὅσιος.
Χαῖρε, εἰκὼν ἀρετῶν οὐρανίων,
χαῖρε, κανὼν ἱερέων ὁσίων.
Χαίροις, Πάτερ πανεύφημε.
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Δ

ιανοίγων τὰς πύλας, εὐμενῶς τὰς οἰκείας,
τοῖς πᾶσιν ἐν ἀγάπῃ πλουσίᾳ, τοῦ Ἀβραὰμ
ὤφθης μιμητής, φιλοξενίαν ἄκραν ἐνδεικνύμενος. ἔνθεν πλουσίαις χάρισιν, ἐπλούτησέ σε ᾧ
ἐβόας.
Ἀλληλούϊα.

Ἔ

χρισέ σε ὁ Λόγος, ἕνεκεν τῶν σῶν τρόπων,
ποιμένα καὶ σοφὸν οἰκονόμον, τῆς σεπτῆς
Ἐκκλησίας αὐτοῦ, καὶ τῇ Τριμυθοῦντι ὡς φῶς σε
τίθησι, ταῖς νοηταῖς ἐλλάμψεσι, φωτίζειν τοὺς
σοὶ ἐκβοῶντας.
Χαῖρε, ὁ λύχνος τῆς Ἐκκλησίας,
χαῖρε, ὁ τύπος τῆς ποιμανσίας.
Χαίρε, οἰκονόμε ψυχῶν πρακτικώτατε,
χαῖρε, θυηπόλε Κυρίου θεόληπτε.
Χαῖρε, κρήνη ἡ βλυστάνουσα ψυχοτρόφους
οἰκτιρμούς,
χαῖρε, σκέπη περιθάλπουσα πενομένους καὶ
πτωχούς.
Χαῖρε, ὅτι ἀδύτῳ φωτισμῷ κατηυγάσθης,
χαῖρε, ὅτι Κυρίου μιμητὴς καθωράθης.
Χαῖρε, δοτὴρ πλουσίας χρηστότητος,
χαῖρε, πυκτὶς τελείας πραότητος.
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Χαῖρε, ψυχῶν θεραπεύων τὰ ἄλγη,
χαῖρε, παθῶν ἀπελαύνων τὰ βάρη.
Χαίροις, Πάτερ πανεύφημε.

Ζ

ηλωτὴς τοῦ Θεσβίτου, καὶ θεράπων Κυρίου,
καὶ μύστης ὢν τοῦ Εὐαγγελίου, κατάγεις
ὄμβρον ἐξ οὐρανοῦ, καὶ αἱ αὔλακες τῆς γῆς ἐμεθύσθησαν, συντόνῳ ἱκεσίᾳ σου, Σπυρίδων πρὸς
ὃν ἀνεβόας.
Ἀλληλούϊα.

Ἤ

νοιξε καταῤῥάκτας, οὐρανὸς Ἱεράρχα,
τῇ σῇ ὑπὲρ τοῦ πέλας ἐντεύξει, καὶ τοῦ
πλουσίου τοῦ ἀπηνοῦς, τὰς ἀποθήκας δικαίως
κατέστρεψεν. ἐντεῦθεν ἐχορτάσθησαν, οἱ πένητές
σοι ἐκβοῶντες.
Χαῖρε, ἡ βρύσις τῆς εὐσπλαγχνίας,
χαῖρε, ἡ λύσις τῆς σιτοδείας.
Χαῖρε, τροφοδότα πτωχῶν εὐμενέστατε,
χαῖρε, πλουτοδότα τῆς χάριτος ἔνθεε.
Χαῖρε, πλοῦτος ὁ ἀσύλητος δωρεῶν θεουργικῶν,
χαῖρε, μύστης ὁ περίδοξος ἀγαθῶν πνευματικῶν.
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Χαῖρε, τῶν δυστυχούντων συμπαθὴς παρακλήτωρ,
χαῖρε, τῶν ἀνομούντων παιδευτὴς πρὸς τὸ
κρεῖττον.
Χαῖρε, σκληροῦ πλουσίου σωφρόνησις,
χαῖρε, ἐχθροῦ δολίου καθαίρεσις.
Χαῖρε, Θεοῦ ὑπεμφαίνων τὸν οἶκτον,
χαῖρε, ψυχῶν ἐκκαθαίρων τὸν ῥύπον.
Χαίροις, Πάτερ πανεύφημε.

Θ

αυμαστῶς μεταβάλλεις, πρὸς ἀναίρεσιν Πάτερ, τῆς τοῦ συνήθους σοι ἀπορίας, ὄφιν
εἰς πολύτιμον χρυσόν. ὦ χάριτος μεγίστης ἧς
ἠξίωσαι! λαμπρῶς γάρ σε ἐδόξασεν, ὃν προεδόξασας κραυγάζων.
Ἀλληλούϊα.

Ἵ

στησιν ὁ σὸς λόγος, τὸ ποτάμιον ῥεῖθρον,
καὶ γέγονέ σοι εὔβατος τρίβος, ἀνίκμοις δὲ
ποσὶ διαβάς, τὸν προσφιλῆ σοι Πάτερ διασέσωκας,
οἱ δὲ τεθεαμένοι σε, ἐξέστησάν σοι ἐκβοῶντες.
Χαῖρε, διπλῆς ἀγάπης ταμεῖον,
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χαῖρε, φωτὸς ἀΰλου δοχεῖον.
Χαῖρε, Ἰησοῦν τὸν Ναυῆ μιμησάμενος,
χαῖρε, θαυμαστῶς τὸν σὸν φίλον ῥυσάμενος.
Χαῖρε, ὄργανον θεόπνευστον θαυμασίων φοβερῶν,
χαῖρε, τέμενος λαμπρότατον θεϊκῶν μαρμαρυγῶν.
Χαῖρε, Πνευματοφόρε οὐρανόφρον Σπυρίδων,
χαῖρε, σημειοφόρε τοῦ Σωτῆρος θεράπων.
Χαῖρε, ψυχῆς παιδεύων τὸ ἄσπλαχνον,
χαῖρε, σαφῶς ἐλέγχων τὸ ἄδικον.
Χαῖρε, ὁ ῥοῦν τὸν ποτάμιον στήσας,
χαῖρε, Χριστοῦ τὸ φιλάνθρωπον δείξας.
Χαίροις, Πάτερ πανεύφημε.

Κ

ῆρυξ λαμπρὸς ὡράθη, ἡ γυνὴ ἧς τὴν πρᾶξιν,
ἐξεῖπας τὴν κρυφίαν ὦ Πάτερ, τῆς δεδομένης
σοι δωρεᾶς, καὶ δακρύουσα ἐξωμολογήσατο,
εὑροῦσα δὲ τὴν ἴασιν, διὰ σοῦ ἐβόα Κυρίῳ.
Ἀλληλούϊα.

Λ

άμπων ἐνθέοις τρόποις, καὶ ἀπλάστοις σου
λόγοις, Συνόδῳ ἐν τῇ Πρώτῃ ἐμπρέπεις, καὶ
σοφίᾳ τῇ ἀπ’ οὐρανοῦ, ὁμοούσιον τῷ Πατρὶ καὶ
τοὺς σοὶ βοῶντας.
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Χαῖρε, ἡ γλῶσσα σοφίας θείας,
χαῖρε, τὸ στόμα τῆς ἀληθείας.
Χαῖρε, τοῦ Ἀρείου αἰσχύνας τὴν ἄνοιαν,
χαῖρε, φιλοσόφου φωτίσας τὴν ἄγνοιαν.
Χαῖρε, φοίνιξ εὐφορώτατος Πνεύματι καρποφορῶν,
χαῖρε, νοῦς θεοειδέστατος θαυμαστῶς
θαυματουργῶν.
Χαῖρε, ὅτι τὸ πρᾶον τοῦ Κυρίου ἐκφαίνεις,
χαῖρε, ὅτι τὸ γαῦρον τοῦ Ἀρείου ἐκτρέπεις.
Χαῖρε, Θεοῦ σοφίας ὁ θρίαμβος,
χαῖρε, κενὰ φρονούντων ὁ ἔλεγχος.
Χαῖρε, σοφῶν μαθητὴς Ἁλιέων,
χαῖρε, σφοδρὸς ἐλεγκτὴς κενολόγων.
Χαίροις, Πάτερ πανεύφημε.

Μ

έγα κλέος ἐδρέψω, ἐν τῇ θείᾳ Συνόδῳ
λαμπρῶς θεηγορήσας θεόφρον, ὑπὲρ ῥήτοράς τε καὶ σοφούς, ὀρθότητι λόγων καὶ ἔργων
χάριτι, καὶ πίστιν τὴν Ὀρθόδοξον, ἐκράτυνας
τοῖς βοῶσιν.
Ἀλληλούϊα.
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Ν

έκυν οὖσαν σὴν παῖδα, ὥσπερ ζῶσαν ἠρώτας,
σαφῶς, δὲ ἡ νεκρά σοι ἀντέφη. καὶ τὴν παραθήκην ἀποδούς, τῇ γυναικὶ θαυμαζούσῃ τὴν
χάριν σου, τοῖς παραδόξοις ἔργοις σου, ἐξέστησας
τοὺς σοὶ βοῶντας.
Χαῖρε, Χριστοῦ οἰκεῖος θεράπων,
χαῖρε, πηγὴ ποικίλων θαυμάτων.
Χαῖρε, οὐρανίων ἠθῶν ὑποτύπωσις,
χαῖρε, θεοβρύτων χαρίτων ἡ σύγκρασις.
Χαῖρε, δένδρον τὸ γλυκύκαρπον τῆς ἀληθοῦς ζωῆς,
χαῖρε, βίβλος ἡ θεότυπος τῆς θεουργικῆς ὀμφῆς.
Χαῖρε, ὅτι ὡς ζῶσαν τὴν θανοῦσαν ἠρώτας,
χαῖρε, ὅτι ἀφρόνων καταῤῥίπτεις τὰς δόξας.
Χαῖρε, φωστὴρ Ἐπισκόπων μέγιστε,
χαῖρε, κρηπὶς Ὀρθοδόξων ἄῤῥηκτε.
Χαῖρε, νομεὺς τῶν τοῦ Λόγου θρεμμάτων,
χαῖρε, σπορεὺς ὀρθοδόξων δογμάτων.
Χαίροις, Πάτερ πανεύφημε.

Ξ

ενοτρόπως ἐπέστης, θεϊκῇ ἐπινεύσει, δεινῶς
τῷ Κωνσταντίῳ νοσοῦντι, καὶ τούτῳ τὴν θεραπείαν δούς, τὰ κρείττονα αὐτῷ ὑπέθου Ὅσιε.
ὁ δὲ τὴν χρηστότητα, ἀγάμενος ἔφη Κυρίῳ.
Ἀλληλούϊα.
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Ὅ

λον ἐν σοὶ οἰκοῦντα, καὶ σαφῶς ἐνεργοῦντα,
Χριστὸν ἔχων τὴν ζωὴν τῶν ὅλων, ἐζώωσας
παῖδα τὸν νεκρόν, καὶ τὴν θνήξασαν μητέρα
ἀνέστησας. διὸ τὸ μεγαλεῖόν σου, θαυμάζοντες
ἀναβοῶμεν.
Χαῖρε, καινῶν σημείων ἐργάτης,
χαῖρε, ὁ ἔνθους ἱεροφάντης.
Χαῖρε, ὁ ζωώσας νεκροὺς ὡς ὑπνώττοντας,
χαῖρε, ὁ παιδεύσας σωφρόνως τοὺς κλέπτοντας.
Χαῖρε, ἄριστον ἐκτύπωμα Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ,
χαῖρε, ἔκλαμπρον θησαύρισμα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
Χαῖρε, ὁ ἀναβλύζων ποταμοὺς ἰαμάτων,
χαῖρε, ὁ κατακλύζων μολυσμοὺς παθημάτων.
Χαῖρε, παθῶν ἐκτίλλων τὴν ἄκανθαν,
χαῖρε, ψυχῶν καθαίρων τὴν ἄρουραν.
Χαῖρε, σοφὲ ῥυθμιστὰ Τριφυλλίου,
χαῖρε, κλεινὲ μιμητὰ τοῦ Κυρίου.
Χαίροις, Πάτερ πανεύφημε.

Π

ᾶσα τάξις ἀνθρώπων, ἐμφανῶς ἀκουόντων,
Ἀγγέλων σοι Πάτερ συμψαλλόντων, τῷ θείῳ
συνέδραμον ναῷ, τῇ νοερᾷ μελῳδίᾳ πτερούμενοι,
καὶ ἔκθαμβοι γενόμενοι, τῷ σὲ δοξάσαντι ἐβόων.
Ἀλληλούϊα.
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῾Ρ

ώμην καὶ δυναστείαν τὴν λαμπρῶς σοι δοθεῖσαν, ἀφ’ ὕψους ὡς τὸ πρὶν Ἀποστόλοις,
μὴ σθένων φέρειν ὁ ἐν εἰδώλῳ οἰκῶν καταπέπτωκεν.
διό σου Ἀλεξάνδρεια, ὑμνοῦσα τὴν χάριν ἐβόα.
Χαῖρε, εἰδώλων ὁ καταλύτης,
χαῖρε, Τριάδος ὁ ὑποφήτης.
Χαῖρε, διακόνου ῥυθμίσας τὸ φρόνημα,
χαῖρε, μοιχαλίδος ἐλέγξας τὸ τόλμημα.
Χαῖρε, ἔρωτος τοῦ κρείττονος ἄνθραξ
σπινθηροβολῶν,
χαῖρε, ἔργων τῶν τῆς χάριτος ἥλιος φεγγοβολῶν.
Χαῖρε, ὅτι τοῖς πᾶσι τὰς αἰτήσεις παρέχεις,
χαῖρε, ὅτι ἰάσεις σωτηρίους βραβεύεις.
Χαῖρε, σεπτῶν Ποιμένων ἀρχέτυπον,
χαῖρε, λαμπρὸν τοῦ Πνεύματος ἔσοπτρον.
Χαῖρε, στολὴ τῶν γυμνῶν καὶ ἀστέγων,
χαῖρε, λαμπτὴρ θεοφόρων Πατέρων.
Χαίροις, Πάτερ πανεύφημε.

Σ

τάξασαι ὥρᾳ θέρους, τῇ σεπτῇ κορυφῇ σου,
σταγόνες ἐπουρανίου δρόσου, τὸ μέλλον ἐδήλωσαν σαφῶς. εἰς πᾶσαν γῆν γὰρ ὁ Θεὸς δοξάζει
σε, καὶ πάντες ἐν τῇ μνήμῃ σου, ὡς ἔφης ἐν
χαρᾷ βοῶσιν.
Ἀλληλούϊα.
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Τ

ὸ σὸν ἅγιον σκῆνος, ὡς ἑστίαν χαρίτων, ἐδέξατο ἐκ τῆς Βυζαντίδος Κερκύρας νῆσος ἡ
εὐκλεής, καὶ ἐν σοὶ καυχωμένη λαμπρῶς γάννυται,
τῇ σκέπῃ σου προστρέχουσα, καὶ βοῶσα τῇ
ἀρωγῇ σου.
Χαῖρε, τῆς Κύπρου τὸ θεῖον ἔρνος,
χαῖρε, Κερκύρας τὸ μέγα ἔρκος.
Χαῖρε, ἀφθαρσίας λειμὼν εὐωδέστατος,
χαῖρε, Ἐκκλησίας φρουρὸς ἀσφαλέστατος.
Χαῖρε, ἔκπαγλον προοίμιον ἐσομένων ἀμοιβῶν,
χαῖρε, στήλη θεοχάρακτος αἰωνίων ἀγαθῶν.
Χαῖρε, ὅτι ὡς οἶδας τὴν σὴν νῆσον ἐκτρέφεις,
χαῖρε, ὅτι ἀπαύστως σὸν λαὸν περιέπεις.
Χαῖρε, τυφλοῦ Θεοδώρου ἴασις,
χαῖρε, οἰκτρῶν παραλύτων σύσφιγξις.
Χαῖρε, δεινῶν ἰατὴρ νοσημάτων,
χαῖρε, πολλῶν ὀλετὴρ μολυσμάτων.
Χαίροις, Πάτερ πανεύφημε.

Ὕ

μνους τε καὶ δεήσεις, καὶ θερμὰς παρακλήσεις, δεξάμενος σοφὲ τοῦ λαοῦ σου,
ἐῤῥύσω τοῦτον ὡς θαυμαστῶς, σιτοδείας ἐπαπειλούσης θάνατον. διό σου τὴν ἀντίληψιν, θαυμάσαντες Θεῷ ἐβόων.
Ἀλληλούϊα.
162

Φ

οβερὸς καθωράθης, σὺν ἀΰλῳ στρατείᾳ τοῖς
τὴν σὴν πολεμοῦσι μερίδα, καὶ τούτους καταθραύσας δεινῶς, χαρᾶς ἀπείρου τὴν νῆσόν
σου ἔπλησας. διὸ τὰ ἐπινίκεια, ᾄδοντές σοι
λαμπρῶς ἐβόων.
Χαῖρε, ὁ μέγας ἡμῶν στρατάρχης,
χαῖρε, ὁ ἔνδοξος Ἱεράρχης.
Χαῖρε, ἀντιλήπτωρ πιστῶν πολυθρύλητος,
χαῖρε, ἀντιπάλων ὀλέτης πρηστήριος.
Χαῖρε, Κερκυραίων ἔφορος καὶ λαμπρὸς
προασπιστής,
χαῖρε, ἀσθενούντων στήριγμα καὶ ταχὺς
θεραπευτής.
Χαῖρε, τῶν κακοδόξων τὰς βουλὰς θριαμβεύων,
χαῖρε, τῶν Ὀρθοδόξων τὰς καρδίας εὐφραίνων.
Χαῖρε, δι’ οὗ ἡ Κέρκυρα σέσωσται,
χαῖρε, δι’ οὗ οἱ βάρβαροι ἥττηνται.
Χαῖρε, λιμὸν τοῦ λαοῦ σου σκεδάσας,
χαῖρε, πολλοὺς ἐκ κινδύνων ἁρπάσας.
Χαίροις, Πάτερ πανεύφημε.

Χ

άριν τὴν σὴν ὁρῶσα, καὶ ἀπαύστως τρυφῶσα,
τῶν σῶν ὑπερφυῶν τεραστίων, ὥσπερ οὐράνιον θησαυρόν, τὸ σεπτόν σου ἀγκαλίζεται λεί163

ψανον, Κέρκυρα ἡ ἐξάκουστος, καὶ χαίρουσα
Κυρίῳ ψάλλει.
Ἀλληλούϊα.

Ψ

άλλοντές σου τὴν χάριν, πᾶσα τάξις ἀνθρώπων, προστρέχει τῷ σεπτῷ σου λειψάνῳ.
δὸς οὖν πανάγιε καὶ ἡμῖν, ἐκ τοῦ ἀκενώτου σου
θησαυρίσματος εἰρήνην τε καὶ ἴασιν, ὡς ἂν ἀπαύστως σοι βοῶμεν.
Χαῖρε, Χριστοῦ ὁ γνήσιος φίλος,
χαῖρε, ἡμῶν ὁ ἄσειστος πύργος.
Χαῖρε, ἰαμάτων χειμάῤῥους πολύῤῥυτος,
χαῖρε, νοσημάτων ἀκέστωρ ταχύτατος.
Χαῖρε, ῥύστης ὁ ὀξύτατος τῶν τελούντων ἐν δεινοῖς,
χαῖρε, φύλαξ ὁ σωτήριος τῶν ὑμνούντων σε ἀεί.
Χαῖρε, τῶν ἐν θαλάσσῃ ἀσφαλὴς εὐπλοΐα,
χαῖρε, τῶν ἐν κινδύνοις ταχινὴ προστασία.
Χαῖρε, δι’ οὗ παθῶν καθαρσήσομαι,
χαῖρε, δι’ οὗ φωτὸς πληρωθήσομαι.
Χαῖρε, πιστῶν πρὸς Θεὸν μεσιτεία,
χαῖρε, κἀμοῦ ἐν κακοῖς θεραπεία.
Χαίροις, Πάτερ πανεύφημε.
164

Ὦ

θεσπέσιε Πάτερ, τῶν θαυμάτων ἡ βρύσις,
Σπυρίδων Ἐκκλησίας ὁ στύλος, (ἐκ γ΄)
δεξάμενος ἡμῶν τὰς λιτάς, ἀντικατάπεμψον ἡμῖν
τὴν χάριν σου, ὡς ἂν δεινῶν λυτρούμενοι, τῷ
Σωτῆρι ἀεὶ βοῶμεν.
Ἀλληλούϊα.
Καὶ αὖθις τὸ Κοντάκιον.
Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Ὡ

ς θησαυρὸν τῆς συμπαθείας ἀδαπάνητον,
καὶ τῶν θαυμάτων κρήνην ὄντως πολυχεύμονα, ἀνυμνοῦμέν σε, Σπυρίδων θαυματοφόρε. Ἀλλ’ ὡς ῥύστης τῶν καλούντων σε ὀξύτατος, ἐκ παντοίων ἀπολύτρωσαι κακώσεων, τοὺς βοῶντάς σοι·
χαίροις, Πάτερ πανεύφημε.
Δίστιχον
Δέξαι προσηνῶς Σπυρίδων τοὺς νῦν οἴκους.
Οὕς σοι Γεράσιμος συνέταξε πόθῳ.
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AKOΛOYΘIA
THΣ ΘEIAΣ METAΛHΨEΩΣ
Μέλλων προσελθεῖν τοῖς ἀχράντοις μυστηρίοις
λέγε μετὰ κατανύξεως τὸν παρόντα Κανόνα, οὗ
ἡ ἀκροστιχὶς κατ’ ἀλφάβητον.
ᾨδὴ α΄. ῏Ηχος β΄. Δεῦτε λαοί.

Ἄ

ρτος ζωῆς, αἰωνιζούσης γενέσθω μοι, τὸ σῶμά σου τὸ ἅγιον, εὔσπλαγχνε Κύριε, καὶ τὸ
τίμιον αἷμα, καὶ νόσων πολυτρόπων ἀλεξητήριον.

Β

εβηλωθείς, ἔργοις ἀτόποις ὁ δείλαιος, τοῦ
σοῦ ἀχράντου σώματος καὶ θείου αἵματος,
ἀνάξιος ὑπάρχω, Χριστὲ τῆς μετουσίας, ἧς με
ἀξίωσον.
Θεοτοκίον.
ῆ ἀγαθή, εὐλογημένη Θεόνυμφε, τὸν στάχυν
ἡ βλαστήσασα τὸν ἀγεώργητον, καὶ σωτήριον
κόσμῳ, ἀξίωσόν με τοῦτον, τρώγοντα σῴζεσθαι.

Γ
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ᾨδὴ γ΄. Ἐν πέτρᾳ με τῆς πίστεως.

Δ

ακρύων μοι παράσχου Χριστὲ ῥανίδας, τὸν
ῥύπον τῆς καρδίας μου καθαιρούσας, ὡς ἂν
εὐσυνειδότως κεκαθαρμένος, πίστει προσέρχωμαι, καὶ φόβῳ Δέσποτα, ἐν τῇ μεταλήψει τῶν
θείων δώρων σου.

Ε

ἰς ἄφεσιν γενέσθω μοι τῶν πταισμάτων, τὸ
ἄχραντόν σου αῶμα καὶ θεῖον αἷμα, εἰς Πνεύματος Ἁγίου τε κοινωνίαν, καὶ εἰς αἰώνιον ζωὴν φιλάνθρωπε, καὶ παθῶν καὶ θλίψεων ἀλλοτρίωσιν.
Θεοτοκίον.

Ζ

ωῆς τοῦ ἄρτου τράπεζα Παναγία, τοῦ ἄνωθεν δι’ ἔλεον καταβάντος, καὶ κόσμῳ καινοτέραν ζωὴν διδόντος, κἀμὲ ἀξίωσον νῦν τὸν
ἀνάξιον, μετὰ φόβου γεύσασθαι τούτου καὶ ζήσεσθαι.
ᾨδή δ΄. Ἐλήλυθας ἐκ Παρθένου.

Ἠ

θέλησας δι’ ἡμᾶς σαρκωθεὶς Πολυέλεε, τυθῆναι ὡς πρόβατον, διὰ βροτῶν ἁμαρτήματα· ὅθεν ἱκετεύω σε, καὶ τὰ ἐμὰ ἐξαλεῖψαι
πλημμελήματα.
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Θ

εράπευσον τῆς ψυχῆς μου τὰ τραύματα,
Κύριε, καὶ ὅλον ἁγίασον, καὶ καταξίωσον
Δέσποτα, ὅπως κοινωνήσω σου, τοῦ μυστικοῦ
θείου δείπνου ὁ ταλαίπωρος.
Θεοτοκίον.

Ἱ

λέωσαι καὶ ἐμοὶ τῶν ἐκ σπλάγχνων σου Δέσποινα, καὶ τήρει με ἄῤῥυπον, τὸν σὸν ἱκέτην
καὶ ἄμεμπτον, ὅπως εἰσδεχόμενος, τὸν νοητὸν
μαργαρίτην ἁγιάζωμαι.
ᾨδὴ ε΄. Ὁ τοῦ φωτὸς χορηγός.

Κ

αθὼς προέφης Χριστέ, γενέσθω δὴ τῷ εὐτελεῖ δούλῳ σου· καὶ ἐν ἐμοὶ μεῖνον ὡς ὑπέσχου· ἰδοὺ γὰρ τὸ σῶμα, τρώγω σου τὸ θεῖον, καὶ
πίνω τὸ αἷμά σου.

Λ

όγε Θεοῦ καὶ Θεέ, ὁ ἄνθραξ γένοιτο τοῦ σοῦ
σώματος, εἰς φωτισμὸν τῷ ἐσκοτισμένῳ
ἐμοί, καὶ καθαρισμόν, τῆς βεβηλωθείσης ψυχῆς
μου τὸ αἷμά σου.
Θεοτοκίον.

Μ

αρία Μήτηρ Θεοῦ, τῆς εὐωδίας τὸ σεπτὸν
σκήνωμα, ταῖς σαῖς εὐχαῖς, σκεῦος ἐκ 168

λογῆς με ἀπέργασαι, ὅπως τῶν ἁγιασμάτων μετέχω τοῦ τόκου σου.
ᾨδὴ ϛ΄. Ἐν ἀβύσσῳ πταισμάτων.

Ν

οῦν ψυχὴν καὶ καρδίαν ἁγίασον, Σῶτερ καὶ
τὸ σῶμά μου, καὶ καταξίωσον, ἀκατακρίτως
Δέσποτα, τοῖς φρικτοῖς μυστηρίοις προσέρχεσθαι.

Ξ

ενωθείην παθῶν καὶ τῆς χάριτος, σχοίην τε
προσθήκην, ζωῆς καὶ ἀσφάλειαν, διὰ τῆς μεταλήψεως τῶν ἁγίων, Χριστὲ μυστηρίων σου.
Θεοτοκίον.

Ὁ

Θεοῦ Θεὸς Λόγος ὁ Ἅγιος, ὅλον με ἁγίασον
νῦν προσερχόμενον, τοῖς θείοις μυστηρίοις
σου, τῆς ἁγίας Μητρός σου δεήσεσιν.
Κοντάκιον.

Τ

ὸν ἄρτον Χριστέ, λαβεῖν μὴ ὑπερίδῃς με, τὸ
σῶμα τὸ σόν, καὶ τὸ θεῖον νῦν αἷμά σου, τῶν
ἀχράντων Δέσποτα, καὶ φρικτῶν μυστηρίων σου,
μετασχεῖν τῷ ἀθλίῳ, μὴ εἰς κρῖμά μοι γένοιτο· γένοιτο δέ μοι εἰς ζωὴν αἰώνιον καὶ ἀθάνατον.
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ᾨδή ζ΄. Εἰκόνος χρυσῆς.

Π

ηγὴ ἀγαθῶν, ἡ μετάληψις Χριστέ, τῶν ἀθανάτων σου, νῦν μυστηρίων γενηθήτω μοι,
φῶς καὶ ζωὴ καὶ ἀπάθεια, καὶ πρὸς ἀρετῆς θειοτέρας, προκοπὴν καὶ ἐπίδοσιν πρόξενος, μόνε
Ἀγαθὲ ὅπως δοξάζω σε.

῾Ρ

υσθείην παθῶν, καὶ ἐχθρῶν καὶ ἀναγκῶν,
καὶ πάσης θλίψεως, τρόμῳ καὶ πόθῳ προσιὼν τανῦν, μετ’ εὐλαβείας φιλάνθρωπε, σοῦ τοῖς
ἀθανάτοις καὶ θείοις μυστηρίοις, καὶ ψάλλειν σοι·
Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.
Θεοτοκίον.

Σ

ωτῆρα Χριστόν, ἡ τεκοῦσα ὑπὲρ νοῦν, Θεοχαρίτωτε, ἐκδυσωπῶ σε νῦν ὁ δοῦλός σου,
τὴν καθαρὰν ὁ ἀκάθαρτος· μέλλοντά με νῦν τοῖς
ἀχράντοις μυστηρίοις προσέρχεσθαι, κάθαρον
ὅλον μολυσμοῦ, σαρκὸς καὶ πνεύματος.
ᾨδή η΄. Τὸν ἐν καμίνῳ τοῦ πυρός.

Τ

ῶν οὐρανίων καὶ φρικτῶν, καὶ ἁγίων σου Χριστέ, νῦν μυστηρίων, καὶ τοῦ θείου σου δεί170

πνου, καὶ μυστικοῦ κοινωνόν, γενέσθαι κἀμὲ καταξίωσον, τὸν ἀπεγνωσμένον, ὁ Θεὸς ὁ σωτήρ
μου.

Ὑ

πὸ τὴν σὴν καταφυγών, εὐσπλαγχνίαν
Ἀγαθέ, κράζω σοι φόβῳ· ἐν ἐμοὶ μεῖνον Σῶτερ, κἀγὼ ὡς ἔφης ἐν σοί· ἰδοὺ γὰρ θαῤῥῶν τῷ
ἐλέει σου, τρώγω σου τὸ σῶμα, καὶ πίνω σου τὸ
αἷμα.
Θεοτοκίον.

Φ

ρίττω δεχόμενος τὸ πῦρ, μὴ φλεχθῶ ὡσεὶ
κηρός, καὶ ὡσεὶ χόρτος· ὢ φρικτοῦ μυστηρίου! ὢ εὐσπλαγχνίας Θεοῦ! πῶς θείου σώματος
καὶ αἵματος, ὁ πηλὸς μετέχω, καὶ ἀφθαρτοποιοῦμαι;
ᾨδή θ΄. Ἀνάρχου γεννήτορος.

Χ

ρηστός ἐστι γεύσασθε, καὶ ἴδετε ὁ Κύριος· δι’
ἡμᾶς καθ’ ἡμᾶς γὰρ πάλαι γενόμενος, ἅπαξ
ἑαυτόν τε προσάξας, ὡς προσφορὰν Πατρὶ τῷ
ἰδίῳ, ἀεὶ σφαγιάζεται, ἁγιάζων τοὺς μετέχοντας.

Ψ

υχὴν σὺν τῷ σώματι, ἁγιασθείην, Δέσποτα,
φωτισθείην, σωθείην, γενοίμην οἶκός σου,
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τῇ τῶν μυστηρίων μεθέξει τῶν ἱερῶν, ἔνοικόν σε
ἔχων, σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, εὐεργέτα Πολυέλεε.

Ὡ

ς πῦρ γενηθήτω μοι, καὶ ὡσεὶ φῶς τὸ σῶμά
σου, καὶ τὸ αἷμα, σωτήρ μου, τὸ τιμιώτατον,
φλέγον ἁμαρτίας τὴν ὕλην, καὶ ἐμπιπρῶν παθῶν
τὰς ἀκάνθας, καὶ ὅλον φωτίζον με, προσκυνεῖν
σου τὴν Θεότητα.
Θεοτοκίον.

Θ

εὸς σεσωμάτωται, ἐκ τῶν ἁγνῶν αἱμάτων
σου· ὅθεν πᾶσα ὑμνεῖ σε γενεὰ Δέσποινα·
νόων τε τὰ πλήθη δοξάζει, ὡς διὰ σοῦ σαφῶς κατιδόντα, τὸν πάντων δεσπόζοντα, οὐσιωθέντα τὸ
ἀνθρώπινον.
Καὶ εὐθὺς τό, Ἄξιόν ἐστιν. Τρισάγιον. Δόξα.
Καὶ νῦν. Παναγία Τριάς. Κύριε, ἐλέησον (γ΄).
Δόξα. Καὶ νῦν. Πάτερ ἡμῶν.
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε
᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
Τρισάγιον. Παναγία Τριάς. Πάτερ ἡμῶν. Κύριε,
ἐλέησον (ιβ΄). Δόξα. Καὶ νῦν. Δεῦτε προσκυνήσωμεν (τρίς), καὶ τοὺς ἑπομένους Ψαλμούς.
Ψαλμὸς κβ΄ (22).

Κ

ύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει·
εἰς τόπον χλόης, ἐκεῖ με κατεσκήνωσεν, ἐπὶ
ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέ με.
Τὴν ψυχήν μου ἐπέστρεψεν, ὡδήγησέ με ἐπὶ
τρίβους δικαιοσύνης, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
Ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου,
οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ’ ἐμοῦ εἶ.
῾Η ῥάβδος σου καὶ ἡ βακτηρία σου, αὗταί με
παρεκάλεσαν.
῾Ητοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν, ἐξ ἐναντίας τῶν θλιβόντων με.
Ἐλίπανας ἐν ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου, καὶ τὸ
ποτήριόν σου μεθύσκον με ὡσεὶ κράτιστον.
Καὶ τὸ ἔλεός σου καταδιώξει με πάσας τὰς
ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καὶ τὸ κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ
Κυρίου εἰς μακρότητα ἡμερῶν.

173

Ψαλμὸς κγ΄ (23).

Τ

οῦ Κυρίου ἡ γῆ, καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ
οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν
αὐτῇ.
Αὐτὸς ἐπὶ θαλασσῶν ἐθεμελίωσεν αὐτὴν καὶ
ἐπὶ ποταμῶν ἡτοίμασεν αὐτήν.
Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου; ἢ τίς
στήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ;
Ἀθῷος χερσὶ καὶ καθαρὸς τῇ καρδίᾳ, ὃς οὐκ
ἔλαβεν ἐπὶ ματαίῳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ οὐκ
ὤμοσεν ἐπὶ δόλῳ τῷ πλησίον αὐτοῦ.
Οὗτος λήψεται εὐλογίαν παρὰ Κυρίου, καὶ
ἐλεημοσύνην παρὰ Θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ.
Αὕτη ἡ γενεὰ ζητούντων τὸν Κύριον, ζητούντων τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ ᾿Ιακώβ.
Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ἡμῶν· καὶ ἐπάρθητε
πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς
δόξης.
Τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης; Κύριος
κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ.
Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν· καὶ ἐπάρθητε
πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς
δόξης.
Τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης; Κύριος
τῶν δυνάμεων, αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.
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Ψαλμὸς ριε΄ (115).

Ἐ

πίστευσα, διὸ ἐλάλησα· ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην
σφόδρα.
Ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου· πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης.
Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν
ἀνταπέδωκέ μοι;
Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι.
Τὰς εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ ἀποδώσω, ἐναντίον
παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.
Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων
αὐτοῦ.
῏Ω Κύριε, ἐγὼ δοῦλος σός, ἐγὼ δοῦλος σὸς καὶ
υἱὸς τῆς παιδίσκης σου, διέῤῥηξας τοὺς δεσμούς
μου.
Σοὶ θύσω θυσίαν αἰνέσεως, καὶ ἐν ὀνόματι Κυρίου ἐπικαλέσομαι.
Τὰς εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ ἀποδώσω ἐναντίον
παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ἐν αὐλαῖς οἴκου Κυρίου,
ἐν μέσῳ σου ῾Ιερουσαλήμ.
Δόξα. Καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα (γ΄) δόξα σοι, ὁ
Θεός. Κύριε, ἐλέησον (γ΄).
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Τροπάρια. ῏Ηχος πλ. β΄.

Τ

ὰς ἀνομίας μου πάριδε Kύριε, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, καὶ τὴν καρδίαν μου καθάρισον,
ναὸν αὐτὴν ποιῶν τοῦ ἀχράντου σου σώματος καὶ
αἵματος· μή με ἐξουδενώσῃς ἀπὸ τοῦ σοῦ προσώπου, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ μέγα ἔλεος.
Δόξα.

Ε

ἰς τὴν μετάληψιν τῶν ἁγιασμάτων σου, πῶς
ἀναιδεσθῶ ὁ ἀνάξιος; Ἐὰν γὰρ τολμήσω σοι
προσελθεῖν σὺν τοῖς ἀξίοις, ὁ χιτών με ἐλέγχει,
ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ δείπνου, καὶ κατάκρισιν προξενήσω τῇ πολυαμαρτήτῳ μου ψυχῇ. Kαθάρισον
Kύριε, τὸν ῥύπον τῆς ψυχῆς μου, καὶ σῶσόν με
ὡς φιλάνθρωπος.

Π

Καὶ νῦν.

ολλὰ τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν, Θεοτόκε πταισμάτων· πρὸς σὲ κατέφυγον ἁγνή, σωτηρίας δεόμενος. Ἐπίσκεψαι τὴν ἀσθενοῦσάν μου ψυχήν,
καὶ πρέσβευε τῷ Υἱῷ σου καὶ Θεῷ ἡμῶν, δοθῆναί
μοι τὴν ἄφεσιν, ὧν ἔπραξα δεινῶν, μόνη εὐλογημένη.

176

Τῇ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ λέγεται τὸ παρὸν
Τροπάριον.
῏Ηχος πλ. δ΄.

Ὅ

τε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί, ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ
δείπνου ἐφωτίζοντο, τότε ᾿Ιούδας ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας ἐσκοτίζετο· καὶ ἀνόμοις κριταῖς, σὲ τὸν δίκαιον κριτὴν παραδίδωσι.
Βλέπε χρημάτων ἐραστά, τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ
χρησάμενον· φεῦγε ἀκόρεστον ψυχήν, τὴν διδασκάλῳ τοιαῦτα τολμήσασαν. Ὁ περὶ πάντας ἀγαθός, Κύριε δόξα σοι.
Κύριε, ἐλέησον (μ΄).
***
Στίχοι διδακτικοὶ
Συμεὼν τοῦ Μεταφραστοῦ.
Μέλλων φαγεῖν ἄνθρωπε σῶμα Δεσπότου,
φόβῳ πρόσελθε, μὴ φλεγῇς· πῦρ τυγ χάνει.
Θεῖον δὲ πίνων αἷμα πρὸς μετουσίαν,
πρῶτον καταλλάγηθι τοῖς σὲ λυποῦσιν.
῎Επειτα θαῤῥῶν, μυστικὴν βρῶσιν φάγε.
Ἕτεροι ὅμοιοι.
Πρὸ τοῦ μετασχεῖν τῆς φρικώδους θυσίας,
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τοῦ ζωοποιοῦ σώματος τοῦ Δεσπότου
τῷδε πρόσευξαι τῷ τρόπῳ μετὰ τρόμου.
Εὐχὴ Α΄.
Μεγάλου Βασιλείου.

Δ

έσποτα Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἡ
πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀθανασίας, ὁ πάσης
ὁρατῆς καὶ ἀοράτου κτίσεως δημιουργός, ὁ τοῦ
ἀνάρχου Πατρὸς συναΐδιος Υἱὸς καὶ συνάναρχος,
ὁ δι’ ὑπερβολὴν ἀγαθότητος ἐπ’ ἐσχάτων τῶν
ἡμερῶν σάρκα φορέσας καὶ σταυρωθεὶς καὶ τυθεὶς ὑπὲρ τῶν ἀχαρίστων καὶ ἀγνωμόνων ἡμῶν,
καὶ τῷ οἰκείῳ σου αἵματι ἀναπλάσας τὴν φθαρεῖσαν ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας φύσιν ἡμῶν, αὐτὸς ἀθάνατε Βασιλεῦ, πρόσδεξαι κἀμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ
τὴν μετάνοιαν, καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου ἐπ’ ἐμοὶ καὶ
εἰσάκουσον τῶν ῥημάτων μου· ἥμαρτον γάρ,
Κύριε, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου,
καὶ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἀτενίσαι εἰς τὸ ὕψος τῆς δόξης
σου· παρώργισα γάρ σου τὴν ἀγαθότητα, τὰς σὰς
ἐντολὰς παραβάς, καὶ μὴ ὑπακούσας τοῖς σοῖς
προστάγμασιν. Ἀλλὰ σύ, Κύριε, ἀνεξίκακος ὤν,
μακρόθυμός τε καὶ πολυέλεος, οὐ παρέδωκάς με
συναπολέσθαι ταῖς ἀνομίαις μου, τὴν ἐμὴν πάντως ἀναμένων ἐπιστροφήν. Σὺ γὰρ εἶπας, φιλάν178

θρωπε, διὰ τοῦ προφήτου σου, ὅτι οὐ θελήσει
θέλω τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν· οὐ γὰρ βούλει, Δέσποτα,
τὸ πλάσμα τῶν σῶν ἀπολέσθαι χειρῶν, οὐδὲ
εὐδοκεῖς ἐπ’ ἀπωλείᾳ ἀνθρώπων, ἀλ λὰ θέλεις
πάντας σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας
ἐλθεῖν. Διὸ κἀγώ, εἰ καὶ ἀνάξιός εἰμι τοῦ οὐρανοῦ
καὶ τῆς γῆς καὶ αὐτῆς τῆς προσκαίρου ζωῆς, ὅλον
ἐμαυτὸν ὑποτάξας τῇ ἁμαρτίᾳ, καὶ ταῖς ἡδοναῖς
δουλώσας καὶ τὴν σὴν ἀχρειώσας εἰκόνα, ἀλλὰ
ποίημα καὶ πλάσμα σὸν γεγονώς, οὐκ ἀπογινώσκω τὴν ἐμαυτοῦ σωτηρίαν ὁ ἄθλιος· τῇ δὲ σῇ
ἀμετρήτῳ εὐσπλαγχνίᾳ θαῤῥήσας προσέρχομαι.
Δέξαι οὖν κἀμέ, φιλάνθρωπε Χριστέ, ὡς τὴν πόρνην, ὡς τὸν λῃστήν, ὡς τὸν τελώνην καὶ ὡς τὸν
ἄσωτον· καὶ ἆρόν μου τὸ βαρὺ φορτίον τῶν
ἁμαρτιῶν, ὁ τὴν ἁμαρτίαν αἴρων τοῦ κόσμου καὶ
τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων ἰώμενος· ὁ τοὺς κοπιῶντας καὶ πεφορτισμένους πρὸς σεαυτὸν καλῶν καὶ ἀναπαύων· ὁ μὴ ἐλθὼν καλέσαι δικαίους
ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν· καὶ καθάρισόν
με ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος·
δίδαξόν με ἐπιτελεῖν ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ σου, ἵνα
ἐν καθαρῷ τῷ μαρτυρίῳ τῆς συνειδήσεώς μου,
τῶν ἁγιασμάτων σου τὴν μερίδα ὑποδεχόμενος,
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ἑνωθῶ τῷ ἁγίῳ σώματί σου καὶ αἵματι, καὶ ἕξω σε
ἐν ἐμοὶ κατοικοῦντα καὶ μένοντα, σὺν τῷ Πατρὶ
καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. Ναί, Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ,
ὁ Θεός μου· καὶ μὴ εἰς κρῖμά μοι γένοιτο ἡ μετάληψις τῶν ἀχράντων καὶ ζωοποιῶν μυστηρίων
σου, μηδὲ ἀσθενὴς γενοίμην ψυχῇ τε καὶ σώματι
ἐκ τοῦ ἀναξίως αὐτῶν μεταλαμβάνειν· ἀλ λὰ δός
μοι μέχρι τελευταίας μου πνοῆς, ἀκατακρίτως
ὑποδέχεσθαι τὴν μερίδα τῶν ἁγιασμάτων σου, εἰς
Πνεύματος Ἁγίου κοινωνίαν, εἰς ἐφόδιον ζωῆς
αἰωνίου, καὶ εἰς εὐπρόσδεκτον ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ
τοῦ φοβεροῦ βήματός σου· ὅπως κἀγώ, σὺν πᾶσι
τοῖς ἐκλεκτοῖς σου, μέτοχος γένωμαι τῶν ἀκηράτων σου ἀγαθῶν, ὧν ἡτοίμασας τοῖς ἀγαπῶσί σε,
Κύριε· ἐν οἷς δεδοξασμένος ὑπάρχεις εἰς τοὺς
αἰῶνας. Ἀμήν.
Εὐχὴ Β΄.
Τοῦ αὐτοῦ.

Ο

ἶδα, Κύριε, ὅτι ἀναξίως μεταλαμβάνω τοῦ
ἀχράντου σου σώματος καὶ τοῦ τιμίου σου
αἵματος, καὶ ἔνοχός εἰμι, καὶ κρῖμα ἐμαυτῷ ἐσθίω
καὶ πίνω, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ
Χριστοῦ καὶ Θεοῦ μου· ἀλλὰ τοῖς οἰκτιρμοῖς σου
θαῤῥῶν προσέρχομαί σοι τῷ εἰπόντι· ὁ τρώγων
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μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ
μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. Σπλαγχνίσθητι οὖν, Κύριε,
καὶ μὴ παραδειγματίσῃς με τὸν ἁμαρτωλόν, ἀλλὰ
ποίησον μετ’ ἐμοῦ κατὰ τὸ ἔλεός σου· καὶ γενέσθω μοι τὰ ἅγια ταῦτα εἰς ἴασιν καὶ κάθαρσιν καὶ
φωτισμὸν καὶ φυλακτήριον καὶ σωτηρίαν καὶ
ἁγιασμὸν ψυχῆς τε καὶ σώματος, εἰς ἀποτροπὴν
πάσης φαντασίας καὶ πονηρᾶς πράξεως καὶ
ἐνεργείας διαβολικῆς, κατὰ διάνοιαν τῆς ἐν τοῖς
μέλεσί μου ἐνεργουμένης, εἰς παῤῥησίαν καὶ
ἀγάπην τὴν πρός σέ, εἰς διόρθωσιν βίου καὶ
ἀσφάλειαν, εἰς αὔξησιν ἀρετῆς καὶ τελειότητος,
εἰς πλήρωσιν ἐντολῶν, εἰς Πνεύματος Ἁγίου κοινωνίαν, εἰς ἐφόδιον ζωῆς αἰωνίου καὶ εἰς ἀπολογίαν εὐπρόσδεκτον τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματός
σου· μὴ εἰς κρῖμα ἢ εἰς κατάκριμα.
Εὐχὴ Γ΄.
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Κ

ύριε ὁ Θεός μου, οἶδα ὅτι οὐκ εἰμὶ ἄξιος,
οὐδὲ ἱκανός, ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς τοῦ οἴκου τῆς ψυχῆς, διότι ὅλη ἔρημος καὶ
καταπεσοῦσά ἐστι, καὶ οὐκ ἔχεις παρ’ ἐμοὶ τόπον
ἄξιον τοῦ κλῖναι τὴν κεφαλήν. Ἀλλ’ ὡς ἐξ ὕψους
δι’ ἡμᾶς ἐταπείνωσας σεαυτόν, συμμετρίασον καὶ
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νῦν τῇ ταπεινώσει μου. Καὶ ὡς κατεδέξω ἐν τῷ
σπηλαίῳ καὶ φάτνῃ ἀλόγων ἀνακλιθῆναι, οὕτω
κατάδεξαι καὶ ἐν τῇ φάτνῃ τῆς ἀλόγου μου
ψυχῆς, καὶ ἐν τῷ ἐσπιλωμένῳ μου σώματι εἰσελθεῖν. Καὶ ὡς οὐκ ἀπηξίωσας εἰσελθεῖν καὶ συνδειπνῆσαι ἁμαρτωλοῖς, ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ
λεπροῦ, οὕτω κατάδεξαι εἰσελθεῖν καὶ εἰς τὸν
οἶκον τῆς ταπεινῆς μου ψυχῆς, τοῦ λεπροῦ καὶ
ἁμαρτωλοῦ. Καὶ ὡς οὐκ ἀπώσω τὴν ὁμοίαν μοι
πόρνην καὶ ἁμαρτωλόν, προσερχομένην καὶ
ἁπτομένην σου, οὕτω σπλαγχνίσθητι καὶ ἐπ’ ἐμοὶ
τῷ ἁμαρτωλῷ, προσερχομένῳ καὶ ἁπτομένῳ σου.
Καὶ ὡς οὐκ ἐβδελύξω τὸ ῥυπαρὸν ἐκείνης στόμα
καὶ ἐναγὲς καταφιλοῦν σε, μηδὲ ἐμοῦ βδελύξῃ τὸ
ῥυπαρώτερον ἐκείνης στόμα καὶ ἐναγέστερον,
μηδὲ τὰ ἔμμυσα καὶ ἀκάθαρτά μου χείλη καὶ βέβηλα, καὶ τὴν ἀκαθαρτοτέραν μου γλῶσσαν.
Ἀλλὰ γενέσθω μοι ὁ ἄνθραξ τοῦ παναγίου σου
σώματος καὶ τοῦ τιμίου σου αἵματος εἰς ἁγιασμὸν
καὶ φωτισμὸν καὶ ῥῶσιν τῆς ταπεινῆς μου ψυχῆς
καὶ τοῦ σώματος, εἰς κουφισμὸν τοῦ βάρους τῶν
πολ λῶν μου πλημμελημάτων, εἰς φυλακτήριον
πάσης διαβολικῆς ἐνεργείας, εἰς ἀποτροπὴν καὶ
ἐμπόδιον τῆς φαύλης μου καὶ πονηρᾶς συνηθείας, εἰς ἀπονέκρωσιν τῶν παθῶν, εἰς περιποί182

ησιν τῶν ἐντολῶν σου, εἰς προσθήκην τῆς θείας
σου χάριτος καὶ τῆς σῆς βασιλείας οἰκείωσιν. Οὐ
γὰρ ὡς καταφρονῶν προσέρχομαί σοι, Χριστὲ ὁ
Θεός, ἀλλ’ ὡς θαῤῥῶν τῇ ἀφάτῳ σου ἀγαθότητι
καὶ ἵνα μή, ἐπὶ πολὺ ἀφιστάμενος τῆς κοινωνίας
σου, θηριάλωτος ὑπὸ τοῦ νοητοῦ λύκου γένωμαι.
Διὸ δέομαί σου, ὡς μόνος ὢν ἅγιος, Δέσποτα,
ἁγίασόν μου τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα, τὸν νοῦν καὶ
τὴν καρδίαν, τοὺς νεφροὺς καὶ τὰ σπλάγχνα, καὶ
ὅλον με ἀνακαίνισον καὶ ῥίζωσον τὸν φόβον σου
ἐν τοῖς μέλεσί μου, καὶ τὸν ἁγιασμόν σου ἀνεξάλειπτον ἀπ’ ἐμοῦ ποίησον. Καὶ γενοῦ μοι βοηθὸς
καὶ ἀντιλήπτωρ, κυβερνῶν ἐν εἰρήνῃ τὴν ζωήν
μου, καταξιῶν με καὶ τῆς ἐκ δεξιῶν σου παραστάσεως μετὰ τῶν Ἁγίων σου· εὐχαῖς καὶ πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου μητρός, τῶν ἀΰλων
σου λειτουργῶν καὶ ἀχράντων Δυνάμεων καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, τῶν ἀπ’ αἰῶνός σοι εὐαρεστησάντων. Ἀμήν.
Εὐχὴ Δ΄.
Τοῦ αὐτοῦ.

Ο

ὔκ εἰμι ἱκανός, Δέσποτα Κύριε, ἵνα εἰσέλθῃς
ὑπὸ τὴν στέγην τῆς ψυχῆς μου· ἀλλ’ ἐπειδὴ
βούλει σύ, ὡς φιλάνθρωπος, οἰκεῖν ἐν ἐμοί,
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θαῤῥῶν προσέρχομαι. Κελεύεις, ἀναπετάσω τὰς
πύλας, ἃς σὺ μόνος ἐδημιούργησας, καὶ εἰσέρχῃ
μετὰ φιλανθρωπίας, ὡς πέφυκας· εἰσέρχῃ καὶ
φωτίζεις τὸν ἐσκοτισμένον μου λογισμόν. Πιστεύω ὡς τοῦτο ποιήσεις· οὐ γὰρ πόρνην προσελθοῦσάν σοι μετὰ δακρύων ἀπέφυγες, οὐδὲ
τελώνην ἀπεβάλου μετανοήσαντα, οὐδὲ λῃστὴν
ἐπιγνόντα τὴν βασιλείαν σου ἀπεδίωξας, οὐδὲ
διώκτην μετανοήσαντα κατέλιπες, ὃ ἦν· ἀλλὰ
τοὺς ὑπὸ τῆς μετανοίας προσαχθέντας ἅπαντας
ἐν τῷ χορῷ τῶν σῶν φίλων κατέταξας, ὁ μόνος
ὑπάρχων εὐλογημένος, πάντοτε νῦν καὶ εἰς τοὺς
ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.
Εὐχὴ Ε΄.
Τοῦ αὐτοῦ.

Κ

ύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός μου, ἄνες, ἄφες,
ἱλάσθητι καὶ συγχώρησόν μοι τῷ ἁμαρτωλῷ,
καὶ ἀχρείῳ, καὶ ἀναξίῳ δούλω σου τὰ πταίσματα,
καὶ πλημμελήματα, καὶ παραπτώματά μου, ὅσα
σοι ἐκ νεότητός μου μέχρι τῆς παρούσης ἡμέρας
καὶ ὥρας ἥμαρτον, εἴτε ἐν γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ, εἴτε
ἐν λόγοις, ἢ ἔργοις ἢ ἐνθυμήμασιν ἢ διανοήμασι
καὶ ἐπιτηδεύμασι, καὶ πάσαις μου ταῖς αἰσθήσεσι. Καὶ τῇ πρεσβείᾳ τῆς ἀσπόρως κυησάσης σε
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παναχράντου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς μητρός σου, τῆς μόνης ἀκαταισχύντου ἐλπίδος, καὶ
προστασίας, καὶ σωτηρίας μου, καταξίωσόν με
ἀκατακρίτως μεταλαβεῖν τῶν ἀχράντων καὶ ἀθανάτων καὶ ζωοποιῶν καὶ φρικτῶν μυστηρίων σου,
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον· εἰς
ἁγιασμόν, καὶ φωτισμόν, καὶ ῥώμην, καὶ ἴασιν, καὶ
ὑγείαν ψυχῆς τε καὶ σώματος· καὶ εἰς ἐξάλειψιν
καὶ παντελῆ ἀφανισμὸν τῶν πονηρῶν μου λογισμῶν, καὶ ἐνθυμήσεων, καὶ προλήψεων, καὶ νυκτερινῶν φαντασιῶν τῶν σκοτεινῶν καὶ πονηρῶν
πνευμάτων. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία, καὶ ἡ δύναμις, καὶ ἡ δόξα, καὶ ἡ τιμή, καὶ ἡ προσκύνησις,
σὺν τῷ Πατρί, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Εὐχὴ ΣΤ΄.
᾿Ιωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.

Δ

έσποτα Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ
μόνος ἔχων ἐξουσίαν ἀνθρώποις ἀφιέναι
ἁμαρτίας, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος, πάριδέ
μου πάντα τὰ ἐν γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ πταίσματα καὶ
ἀξίωσόν με ἀκατακρίτως μεταλαβεῖν τῶν θείων
καὶ ἐνδόξων, καὶ ἀχράντων καὶ ζωοποιῶν σου μυστηρίων, μὴ εἰς κόλασιν, μηδὲ εἰς προσθήκην
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ἁμαρτιῶν, ἀλλ’ εἰς καθαρισμόν, καὶ ἁγιασμόν, καὶ
ἀρραβῶνα τῆς μελλούσης ζωῆς καὶ βασιλείας, εἰς
τεῖχος καὶ βοήθειαν καὶ ἀνατροπὴν τῶν ἐναντίων
καὶ εἰς ἐξάλειψιν τῶν πολλῶν μου πλημμελημάτων. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἐλέους, καὶ οἰκτιρμῶν, καὶ φιλανθρωπίας, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Εὐχὴ Ζ΄.
Συμεὼν τοῦ νέου Θεολόγου.

Ἀ

πὸ ῥυπαρῶν χειλέων,
ἀπὸ βδελυρᾶς καρδίας,
ἀπὸ ἀκαθάρτου γλώττης,
ἐκ ψυχῆς ἐῤῥυπωμένης,
δέξαι δέησιν Χριστέ μου·
καὶ μὴ παρωσάμενός μου,
μὴ τοὺς λόγους, μὴ τοὺς τρόπους,
μηδὲ τὴν ἀναισχυντίαν,
δός μοι παῤῥησίᾳ λέγειν,
ἃ βεβούλευμαι Χριστέ μου,
μᾶλλον δὲ καὶ δίδαξόν με,
τί με δεῖ ποιεῖν καὶ λέγειν.
῞Ημαρτον ὑπὲρ τὴν πόρνην,
ἥ, μαθοῦσα ποῦ κατάγεις,
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μύρον ἐξωνησαμένη,
ἦλθε τολμηρῶς ἀλεῖψαι,
σοῦ τοὺς πόδας τοῦ Χριστοῦ μου,
τοῦ Δεσπότου καὶ Θεοῦ μου.
Ὡς ἐκείνην οὐκ ἀπώσω,
προσελθοῦσαν ἐκ καρδίας,
μηδ’ ἐμὲ βδελύξῃ Λόγε,
σοὺς δὲ πάρασχέ μοι πόδας,
καὶ κρατῆσαι καὶ φιλῆσαι,
καὶ τῷ ῥείθρῳ τῶν δακρύων,
ὡς πολυτιμήτῳ μύρῳ,
τούτους τολμηρῶς ἀλεῖψαι.
Πλῦνόν με τοῖς δάκρυσί μου,
κάθαρον αὐτοῖς με Λόγε·
ἄφες καὶ τὰ πταίσματά μου,
καὶ συγγνώμην πάρασχέ μοι.
Οἶδας τῶν κακῶν τὸ πλῆθος,
οἶδας καὶ τὰ τραύματά μου·
καὶ τοὺς μώλωπας ὁρᾷς μου,
ἀλλὰ καὶ τὴν πίστιν οἶδας,
καὶ τὴν προθυμίαν βλέπεις,
καὶ τοὺς στεναγμοὺς ἀκούεις.
Οὐ λανθάνει σε, Θεέ μου,
ποιητά μου, λυτρωτά μου,
οὐδὲ σταλαγμὸς δακρύων,
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οὐδὲ σταλαγμοῦ τι μέρος.
Τὸ μὲν ἀκατέργαστόν μου
ἔγνωσαν οἱ ὀφθαλμοί σου·
ἐπὶ τὸ βιβλίον δέ σου,
καὶ τὰ μήπω πεπραγμένα,
γεγραμμένα σοι τυγχάνει.
῎Ιδε τὴν ταπείνωσίν μου,
ἴδε μου τὸν κόπον ὅσος!
καὶ τὰς ἁμαρτίας πάσας·
ἄφες μοι, Θεέ, τῶν ὅλων,
ἵνα καθαρᾷ καρδίᾳ,
περιτρόμῳ διανοίᾳ,
καὶ ψυχῇ συντετριμμένῃ,
τῶν ἀχράντων σου μετάσχω
καὶ πανάγνων μυστηρίων,
οἷς ζωοῦται καὶ θεοῦται,
πᾶς ὁ τρώγων σε καὶ πίνων
ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας.
Σὺ γὰρ εἶπας Δέσποτά μου·
πᾶς ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα,
πίνων δέ μου καὶ τὸ αἷμα,
ἐν ἐμοὶ μὲν οὗτος μένει,
ἐν αὐτῷ δ’ ἐγὼ τυγχάνω.
Ἀληθὴς ὁ λόγος πάντως
τοῦ Δεσπότου καὶ Θεοῦ μου.
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Τῶν γὰρ θείων ὁ μετέχων
καὶ θεοποιῶν χαρίτων,
οὔμενουν, οὐκ ἔστι μόνος,
ἀλλὰ μετὰ σοῦ Χριστέ μου,
τοῦ φωτὸς τοῦ τρισηλίου,
τοῦ φωτίζοντος τὸν κόσμον.
Ἵνα γοῦν μὴ μόνος μένω,
δίχα σοῦ τοῦ ζωοδότου,
τῆς πνοῆς μου, τῆς ζωῆς μου,
τοῦ ἀγαλλιάματός μου,
τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας.
Διὰ τοῦτό σοι προσῆλθον,
ὡς ὁρᾷς μετὰ δακρύων
καὶ ψυχῆς συντετριμμένης,
λύτρον τῶν ἐμῶν πταισμάτων
ἱκετεύων τοῦ λαβεῖν με,
καὶ τῶν σῶν ζωοπαρόχων
καὶ ἀμέμπτων μυστηρίων
μετασχεῖν ἀκατακρίτως,
ἵνα μείνῃς καθὼς εἶπας,
μετ’ ἐμοῦ τοῦ τρισαθλίου,
ἵνα μή, χωρὶς εὑρών με
τῆς σῆς χάριτος ὁ πλάνος,
ἀφαρπάσῃ με δολίως,
καὶ πλανήσας ἀπαγάγῃ
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τῶν θεοποιῶν σου λόγων.
Διὰ τοῦτό σοι προσπίπτω,
καὶ θερμῶς ἀναβοῶ σοι·
ὡς τὸν ἄσωτον ἐδέξω,
καὶ τὴν πόρνην προσελθοῦσαν,
οὕτω δέξαι με τὸν πόρνον
καὶ τὸν ἄσωτον οἰκτίρμον,
ἐν ψυχῇ συντετριμμένῃ
νῦν με προσερχόμενόν σοι.
Οἶδα, Σῶτερ, ὅτι ἄλλος
ὡς ἐγὼ οὐκ ἔπταισέ σοι,
οὐδὲ ἔπραξε τὰς πράξεις,
ἃς ἐγὼ κατειργασάμην.
Ἀλλὰ τοῦτο πάλιν οἶδα,
ὡς οὐ μέγεθος πταισμάτων,
οὐχ ἁμαρτημάτων πλῆθος,
ὑπερβαίνει τοῦ Θεοῦ μου
τὴν πολλὴν μακροθυμίαν,
καὶ φιλανθρωπίαν ἄκραν·
ἀλλ’ ἐλαίῳ συμπαθείας,
τοὺς θερμῶς μετανοοῦντας,
καὶ καθαίρεις καὶ λαμπρύνεις,
καὶ φωτὸς ποιεῖς μετόχους,
κοινωνοὺς Θεότητός σου
ἐργαζόμενος ἀφθόνως·
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καὶ τὸ ξένον καὶ Ἀγγέλοις
καὶ ἀνθρώπων διανοίας,
ὁμιλεῖς αὐτοῖς πολλάκις,
ὥσπερ φίλοις σου γνησίοις.
Ταῦτα τολμηρὸν ποιεῖ με,
ταῦτά με πτεροῖ, Χριστέ μου·
καὶ θαῤῥῶν ταῖς σαῖς πλουσίαις
πρὸς ἡμᾶς εὐεργεσίαις,
χαίρων τε καὶ τρέμων ἅμα,
τοῦ πυρὸς μεταλαμβάνω,
χόρτος ὢν καὶ ξένον θαῦμα!
δροσιζόμενος ἀφράστως
ὡσπεροῦν ἡ βάτος πάλαι
ἡ ἀφλέκτως καιομένη.
Τοίνυν εὐχαρίστῳ γνώμῃ,
εὐχαρίστῳ δὲ καρδίᾳ,
εὐχαρίστοις μέλεσί μου
τῆς ψυχῆς καὶ τῆς σαρκός μου,
προσκυνῶ καὶ μεγαλύνω
καὶ δοξάζω σε, Θεέ μου,
ὡς εὐλογημένον ὄντα
νῦν τε καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας (τρίς).
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Εὐχὴ Η΄.
Συμεὼν τοῦ Μεταφραστοῦ.

Ὁ

μόνος καθαρὸς καὶ ἀκήρατος Κύριος, ὁ δι’
οἶκτον φιλανθρωπίας, ἀνεκδιήγητον τὸ ἡμέτερον ὅλον προσλαβόμενος φύραμα, ἐκ τῶν ἁγνῶν καὶ παρθενικῶν αἱμάτων τῆς ὑπερφυῶς
κυησάσης σε, Πνεύματος θείου ἐπελεύσει, καὶ
εὐδοκίᾳ Πατρὸς ἀϊδίου, Χριστὲ ᾿Ιησοῦ, σοφία
Θεοῦ, καὶ εἰρήνη, καὶ δύναμις· ὁ τῷ προσλήμματί
σου τὰ ζωοποιὰ καὶ σωτήρια πάθη καταδεξάμενος,
τὸν σταυρόν, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, τὸν θάνατον,
νέκρωσόν μου τὰ ψυχοφθόρα πάθη τοῦ σώματος.
Ὁ τῇ ταφῇ σου τὰ τοῦ ᾅδου σκυλεύσας βασίλεια,
θάψον μου διὰ τῶν ἀγαθῶν λογισμῶν τὰ πονηρὰ
διαβούλια, καὶ τὰ τῆς πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ὁ τῇ τριημέρῳ σου καὶ ζωηφόρῳ ἀναστάσει τὸν πεπτωκότα προπάτορα ἀναστήσας,
ἀνάστησόν με τῇ ἁμαρτίᾳ κατολισθήσαντα, τρόπους μοι μετανοίας ὑποτιθέμενος. Ὁ τῇ ἐνδόξῳ
σου ἀναλήψει τῆς σαρκὸς θεώσας τὸ πρόσλημμα,
καὶ τοῦτο τῇ δεξιᾷ καθέδρᾳ τιμήσας τοῦ Πατρός,
ἀξίωσόν με, διὰ τῆς τῶν ἁγίων σου μυστηρίων
μεταλήψεως, τῆς δεξιᾶς μερίδος τῶν σῳζομένων
τυχεῖν. Ὁ τῇ ἐπιδημίᾳ τοῦ παρακλήτου Πνεύματος
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γασάμενος, δοχεῖον κἀμὲ τῆς αὐτοῦ ἀνάδειξον
ἐπελεύσεως. Ὁ μέλλων πάλιν ἔρχεσθαι κρῖναι
τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, εὐδόκησον κἀμὲ
προϋπαντῆσαί σοι ἐν νεφέλαις τῷ ποιητῇ καὶ
πλάστῃ μου σὺν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις σου· ἵνα ἀτελευτήτως δοξολογῶ καὶ ἀνυμνῶ σε, σὺν τῷ ἀνάρχῳ
σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῶ καὶ ζωοποιῷ
σου Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Π

Εὐχὴ Θ΄.
᾿Ιωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.

ρὸ τῶν θυρῶν τοῦ ναοῦ σου παρέστηκα καὶ
τῶν δεινῶν λογισμῶν οὐκ ἀφίσταμαι· ἀλλὰ
σύ, Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ τελώνην δικαιώσας καὶ χαναναίαν ἐλεήσας, καὶ τῷ λῃστῇ Παραδείσου
πύλας ἀνοίξας, ἄνοιξόν μοι τὰ σπλάγχνα τῆς φιλανθρωπίας σου, καὶ δέξαι με προσερχόμενον καὶ
ἁπτόμενόν σου, ὡς τὴν πόρνην καὶ τὴν αἱμόῤῥουν· ἡ μέν γάρ, τοῦ κρασπέδου σου ἁψαμένη, εὐχερῶς τὴν ἴασιν ἔλαβεν, ἡ δὲ τοὺς σοὺς
ἀχράντους πόδας κρατήσασα, τὴν λύσιν τῶν
ἁμαρτημάτων ἐκομίσατο. Ἐγὼ δὲ ὁ ἐλεεινός,
ὅλον τὸ σῶμα τολμῶν δέξασθαι, μὴ καταφλεχθείην· ἀλλὰ δέξαι με, ὥσπερ ἐκείνας καὶ φώτισόν
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μου τὰ τῆς ψυχῆς αἰσθητήρια, καταφλέγων μου
τὰ τῆς ἁμαρτίας ἐγκλήματα· πρεσβείαις τῆς
ἀσπόρως τεκούσης σε, καὶ τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων. Ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.
Εὐχὴ Ι΄.
᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Π

ιστεύω, Κύριε, καὶ ὁμολογῶ, ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ ἐλθὼν
εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός
εἰμι ἐγώ. ῎Ετι πιστεύω, ὅτι τοῦτο αὐτό ἐστι τὸ
ἄχραντον σῶμά σου καὶ τοῦτο αὐτό ἐστι τὸ τίμιον
αἷμά σου. Δέομαι οὖν σου, ἐλέησόν με καὶ συγχώρησόν μοι τὰ παραπτώματά μου, τὰ ἑκούσια
καὶ τὰ ἀκούσια, τὰ ἐν λόγῳ, τὰ ἐν ἔργῳ, τὰ ἐν
γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ· καὶ ἀξίωσόν με ἀκατακρίτως
μετασχεῖν τῶν ἀχράντων σου μυστηρίων, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον. Ἀμήν.

Ἰ

δοὺ βαδίζω πρὸς θείαν κοινωνίαν·
πλαστουργέ, μὴ φλέξῃς με τῇ μετουσίᾳ·
πῦρ γάρ ὑπάρχεις τοὺς ἀναξίους φλέγον·
Ἀλλ’ οὖν κάθαρον ἐκ πάσης με κηλῖδος.
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Τ

οῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ, σήμερον Υἱὲ
Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε· οὐ μὴ γὰρ τοῖς
ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω, οὐ φίλημά σοι
δώσω, καθάπερ ὁ ᾿Ιούδας· ἀλλ’ ὡς ὁ λῃστὴς ὁμολογῶ σοι· μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Θ

εουργὸν αἷμα φρῖξον, ἄνθρωπε, βλέπων·
ἄνθραξ γάρ ἐστι τοὺς ἀναξίους φλέγων.
Θεοῦ τὸ σῶμα καὶ θεοῖ με καὶ τρέφει·
Θεοῖ τὸ πνεῦμα, τὸν δὲ νοῦν τρέφει ξένως.

Ἔ

θελξας πόθῳ με, Χριστέ, καὶ ἠλλοίωσας
τῷ θείῳ σου ἔρωτι· κατάφλεξον πυρὶ ἀΰλῳ
τὰς ἁμαρτίας μου, καὶ ἐμπλησθῆναι τῆς ἐν σοὶ
τρυφῆς καταξίωσον, ἵνα τὰς δύο σκιρτῶν μεγαλύνω, Ἀγαθὲ παρουσίας σου.

Ἐ

ν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων σου, πῶς
εἰσελεύσομαι ὁ ἀνάξιος; Ἐὰν γὰρ τολμήσω
συνεισελθεῖν εἰς τὸν νυμφῶνα, ὁ χιτών με ἐλέγχει, ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ γάμου, καὶ δέσμιος ἐκβαλοῦμαι ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων· καθάρισον, Κύριε, τὸν
ῥύπον τῆς ψυχῆς μου, καὶ σῶσόν με ὡς φιλάνθρωπος.
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Δ

έσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ, ὁ
Θεός μου, μὴ εἰς κρῖμά μοι γένοιτο τὰ Ἅγια
ταῦτα, διὰ τὸ ἀνάξιον εἶναί με, ἀλλ’ εἰς κάθαρσιν
καὶ ἁγιασμὸν ψυχῆς τε καὶ σώματος καὶ εἰς
ἀῤῥαβῶνα τῆς μελλούσης ζωῆς καὶ βασιλείας.
Ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολ λᾶσθαι τῷ Θεῷ ἀγαθόν ἐστι,
τίθεσθαι ἐν τῷ Κυρίῳ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας
μου.

Τ

οῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ, σήμερον Υἱὲ
Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε· οὐ μὴ γὰρ τοῖς
ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω, οὐ φίλημά σοι
δώσω, καθάπερ ὁ ᾿Ιούδας· ἀλλ’ ὡς ὁ λῃστὴς ὁμολογῶ σοι· μνήσθητί μου Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ
σου.
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EYXAPIΣTIA
META THN ΘEIAN METAΛHΨIN
Ἐπὰν δὲ τύχῃς τῆς καλῆς μετουσίας
τῶν ζωοποιῶν μυστικῶν δωρημάτων,
ὕμνησον εὐθύς, εὐχαρίστησον μέγα,
καὶ τάδε θερμῶς ἐκ ψυχῆς Θεῷ λέγε·
δόξα σοι, ὁ Θεός (τρίς).
Ἀνωνύμου.

Ε

ὐχαριστῶ σοι, Κύριε, ὁ Θεός μου, ὅτι οὐκ
ἀπώσω με τὸν ἁμαρτωλόν, ἀλλὰ κοινωνόν με
γενέσθαι τῶν ἁγιασμάτων σου κατηξίωσας. Εὐχαριστῶ σοι, ὅτι με τὸν ἀνάξιον μεταλαβεῖν τῶν
ἀχράντων σου καὶ ἐπουρανίων δωρεῶν κατηξίωσας. Ἀλλά, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ὁ ὑπὲρ ἡμῶν
ἀποθανών τε καὶ ἀναστὰς καὶ χαρισάμενος ἡμῖν
τὰ φρικτὰ ταῦτα καὶ ζωοποιά σου μυστήρια,
ἐπ’ εὐεργεσίᾳ καὶ ἁγιασμῷ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, δὸς γενέσθαι ταῦτα κἀμοὶ εἰς ἴασιν
ψυχῆς τε καὶ σώματος, εἰς ἀποτροπὴν παντὸς
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ἐναντίου, εἰς φωτισμὸν τῶν ὀφθαλμῶν τῆς καρδίας μου, εἰς εἰρήνην τῶν ψυχικῶν μου δυνάμεων,
εἰς πίστιν ἀκαταίσχυντον, εἰς ἀγάπην ἀνυπόκριτον, εἰς πλησμονὴν σοφίας, εἰς περιποίησιν τῶν
ἐντολῶν σου, εἰς προσθήκην τῆς θείας σου χάριτος
καὶ τῆς σῆς βασιλείας οἰκείωσιν· ἵνα ἐν τῷ ἁγιασμῷ
σου δι’ αὐτῶν φυλαττόμενος, τῆς σῆς χάριτος μνημονεύω διὰ παντός, καὶ μηκέτι ἐμαυτῷ ζῶ, ἀλλὰ
σοὶ τῷ ἡμετέρῳ Δεσπότῃ καὶ εὐεργέτῃ. Καὶ οὕτω
τοῦ τῇδε βίου ἀπάρας ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, εἰς
τὴν ἀΐδιον καταντήσω ἀνάπαυσιν, ἔνθα ὁ τῶν ἑορταζόντων ἦχος ὁ ἀκατάπαυστος καὶ ἡ ἀπέραντος
ἡδονὴ τῶν καθορώντων τοῦ σοῦ προσώπου τὸ κάλλος τὸ ἄῤῥητον. Σὺ γὰρ εἶ τὸ ὄντως ἐφετὸν καὶ ἡ
ἀνέκφραστος εὐφροσύνη τῶν ἀγαπώντων σε,
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σὲ ὑμνεῖ πᾶσα ἡ κτίσις
εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
Μεγάλου Βασιλείου.

Δ

έσποτα Χριστὲ ὁ Θεός, βασιλεῦ τῶν αἰώνων,
καὶ δημιουργὲ τῶν ἁπάντων, εὐχαριστῶ σοι
ἐπὶ πᾶσιν οἷς παρέσχου μοι ἀγαθοῖς καὶ ἐπὶ τῇ
μεταλήψει τῶν ἀχράντων καὶ ζωοποιῶν σου μυστηρίων. Δέομαι οὖν σου, ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε,
φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου καὶ ἐν τῇ τῶν
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πτερύγων σου σκιᾷ· καὶ δώρησαί μοι μέχρις ἐσχάτης μου ἀναπνοῆς ἐπαξίως μετέχειν τῶν ἁγιασμάτων σου, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν
αἰώνιον. Σὺ γὰρ εἶ ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, ἡ πηγὴ τοῦ
ἁγιασμοῦ, ὁ δοτὴρ τῶν ἀγαθῶν· καὶ σοὶ τὴν δόξαν
ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.
Συμεὼν τοῦ Μεταφραστοῦ.

Ὁ

δοὺς τροφήν μοι σάρκα σὴν ἑκουσίως,
ὁ πῦρ ὑπάρχων καὶ φλέγων ἀναξίους,
μὴ δὴ καταφλέξῃς με, μή, πλαστουργέ μου·
μᾶλλον δίελθε πρὸς μελῶν μου συνθέσεις,
εἰς πάντας ἁρμούς, εἰς νεφρούς, εἰς καρδίαν.
Φλέξον δ’ ἀκάνθας τῶν ὅλων μου πταισμάτων·
ψυχὴν κάθαρον, ἁγίασον τὰς φρένας,
τὰς ἰγνύας στήριξον ὀστέοις ἅμα·
αἰσθήσεων φώτισον ἁπλῆν πεντάδα,
ὅλον με τῷ σῷ συγκαθήλωσον φόβῳ.
Ἀεὶ σκέπε, φρούρει τε καὶ φύλαττέ με
ἐκ παντὸς ἔργου καὶ λόγου ψυχοφθόρου.
Ἅγνιζε καὶ κάθαρε καὶ ῥύθμιζέ με·
κάλλυνε, συνέτιζε καὶ φώτιζέ με·
δεῖξόν με σὸν σκήνωμα, Πνεύματος μόνου
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καὶ μηκέτι σκήνωμα τῆς ἁμαρτίας·
ἵν’ ὡς σὸν οἶκον, εἰσόδῳ κοινωνίας,
ὡς πῦρ με φεύγῃ πᾶς κακοῦργος, πᾶν πάθος.
Πρέσβεις φέρω σοι πάντας ἡγιασμένους,
τὰς ταξιαρχίας τε τῶν Ἀσωμάτων,
τὸν Πρόδρομόν σου, τοὺς σοφοὺς Ἀποστόλους,
πρὸς τοῖσδε σὴν ἄχραντον, ἁγνὴν Μητέρα·
ὧν τὰς λιτάς, εὔσπλαγχνε, δέξαι, Χριστέ μου,
καὶ φωτὸς παῖδα τὸν σὸν ἔργασαι λάτριν.
Σὺ γὰρ ὑπάρχεις ἁγιασμὸς καὶ μόνος
ἡμῶν, ἀγαθέ, τῶν ψυχῶν καὶ λαμπρότης·
καὶ σοὶ πρεπόντως ὡς Θεῷ καὶ Δεσπότῃ,
δόξαν ἅπαντες πέμπομεν καθ’ ἡμέραν.
Ἀνωνύμου.

Τ

ὸ σῶμά σου τὸ ἅγιον, Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ, ὁ
Θεὸς ἡμῶν, γένοιτό μοι εἰς ζωὴν αἰώνιον καὶ
τὸ αἷμά σου τὸ τίμιον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Γένοιτο δέ μοι ἡ εὐχαριστία αὕτη εἰς χαράν, ὑγείαν
καὶ εὐφροσύνην· καὶ ἐν τῇ φοβερᾷ καὶ δευτέρᾳ
ἐλεύσει σου ἀξίωσόν με τὸν ἁμαρτωλὸν στῆναι ἐκ
δεξιῶν τῆς σῆς δόξης· πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου μητρὸς καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων.
Ἀμήν.
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Ἀνωνύμου, εἰς τὴν ῾Υπεραγίαν Θεοτόκον.

Π

αναγία Δέσποινα Θεοτόκε, τὸ φῶς τῆς ἐσκοτισμένης μου ψυχῆς, ἡ ἐλπίς, ἡ σκέπη, ἡ
καταφυγή, ἡ παραμυθία, τὸ ἀγαλλίαμά μου,
εὐχαριστῶ σοι, ὅτι ἠξίωσάς με τὸν ἀνάξιον κοινωνὸν γενέσθαι τοῦ ἀχράντου σώματος καὶ τοῦ
τιμίου αἵματος τοῦ Υἱοῦ σου. Ἀλλ’ ἡ τεκοῦσα τὸ
ἀληθινὸν φῶς, φώτισόν μου τοὺς νοητοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας· ἡ τὴν πηγὴν τῆς ἀθανασίας
κυήσασα, ζωοποίησόν με τὸν τεθανατωμένον τῇ
ἁμαρτίᾳ· ἡ τοῦ ἐλεήμονος Θεοῦ φιλεύσπλαγχνος
μήτηρ, ἐλέησόν με καὶ δὸς κατάνυξιν καὶ συντριβὴν ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ ταπείνωσιν ἐν τοῖς
διανοήμασί μου καὶ ἀνάκλησιν ἐν ταῖς αἰχμαλωσίαις τῶν λογισμῶν μου. Καὶ ἀξίωσόν με μέχρι
τελευταίας μου ἀναπνοῆς ἀκατακρίτως ὑποδέχεσθαι τῶν ἀχράντων μυστηρίων τὸν ἁγιασμόν,
εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος· καὶ παράσχου
μοι δάκρυα μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως, εἰς
τὸ ὑμνεῖν καὶ δοξάζειν σε πάσας τὰς ἡμέρας τῆς
ζωῆς μου. Ὅτι εὐλογημένη καὶ δεδοξασμένη
ὑπάρχεις εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν (τρίς).

Ν

ῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα,
κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ
ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας
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κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν· φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου ᾿Ισραήλ.
Εἶτα Τρισάγιον. Δόξα. Καὶ νῦν. Παναγία Τριάς.
Κύριε, ἐλέησον (γ΄). Δόξα. Καὶ νῦν. Πάτερ ἡμῶν.
Ἀπολυτίκιον
Ἁγίου ᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου.
῏Ηχος πλ. δ΄.

Ἡ

τοῦ στόματός σου, καθάπερ πυρσὸς ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν· ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς
ἐναπέθετο· τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης
ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ
᾿Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ
τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Δόξα.

Ἐ

κ τῶν οὐρανῶν ἐδέξω τὴν θείαν Χάριν, καὶ
διὰ τῶν σῶν χειλέων πάντας διδάσκεις, προσκυνεῖν ἐν Τριάδι τὸν ἕνα Θεόν, ᾿Ιωάννη Χρυσόστομε, παμμακάριστε Ὅσιε, ἐπαξίως εὐφημοῦμέν
σε· ὑπάρχεις γὰρ καθηγητής, ὡς τὰ θεῖα σαφῶν.
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Τ

Καὶ νῦν.

ῇ πρεσβείᾳ Κύριε, πάντων τῶν ἁγίων, καὶ τῆς
Θεοτόκου, τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος οἰκτίρμων.
Ὅταν τελῆται ἡ θ. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου, λέγομεν τὸ Ἀπολυτίκιον καὶ τὸ Κοντάκιον αὐτοῦ, οὕτω:
Ἀπολυτίκιον. ῏Ηχος α΄.
ἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς
δεξαμένην τὸν λόγον σου· δι’ οὗ θεοπρεπῶς
ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ
τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας. Βασίλειον
ἱεράτευμα, πάτερ ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Ε

Ὤ

Κοντάκιον. Ἐπεφάνης σήμερον.

φθης βάσις ἄσειστος, τῇ Ἐκκλησίᾳ, νέμων
πᾶσιν ἄσυλον, τὴν κυριότητα βροτοῖς, ἐπισφραγίζων σοῖς δόγμασιν, οὐρανοφάντορ, Βασίλειε ὅσιε.
Κύριε, ἐλέησον (ιβ΄). Δόξα. Καὶ νῦν. Τὴν τιμιωτέραν.
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε
᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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EYXAI TPAΠEZHΣ
Πρὸ τοῦ γεύματος.

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 ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Δόξα. Καὶ νῦν. Κύριε, ἐλέησον (γ΄).
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε
᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
Μετὰ τὸ γεῦμα.

Ε

ὐχαριστοῦμέν σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὅτι
ἐνέπλησας ἡμᾶς τῶν ἐπιγείων σου ἀγαθῶν.
Μὴ στερήσῃς ἡμᾶς καὶ τῆς ἐπουρανίου σου βα204

σιλείας, ἀλλ’ ὡς ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν σου παρεγένου Σωτήρ, τὴν εἰρήνην διδοὺς αὐτοῖς, ἐλθὲ
καὶ μεθ’ ἡμῶν καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Δόξα. Καὶ νῦν. Κύριε, ἐλέησον (γ΄).
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε
᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
***
Πρὸ τοῦ δείπνου.

Φ

άγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται καὶ
αἰνέσουσι Κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν· ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.
Δόξα. Καὶ νῦν. Κύριε, ἐλέησον (γ΄).
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε
᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
Μετὰ τὸ δεῖπνον.

Ε

ὔφρανας ἡμᾶς, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί σου,
καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἠγαλλιασάμεθα. Ἐσημειώθη ἐφ’ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προ205

σώπου σου, Κύριε. ῎Εδωκας εὐφροσύνην εἰς τὰς
καρδίας ἡμῶν. Ἀπὸ καρποῦ σίτου, οἴνου καὶ
ἐλαίου αὐτῶν ἐνεπλήσθημεν. Ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ
αὐτὸ κοιμηθησόμεθα καὶ ὑπνώσομεν· ὅτι σύ,
Κύριε, κατὰ μόνας ἐπ’ ἐλπίδι κατῴκησας ἡμᾶς.
Δόξα. Καὶ νῦν. Κύριε, ἐλέησον (γ΄).
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε
᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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