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Εἰσαγωγικό σημείωμα

Κ έντρο τῆς ζωῆς τοῦ συνειδητοῦ Χριστιανοῦ εἶναι
ὁ Ναός. Αὐτό τό αἰσθανθήκαμε ἰδιαίτερα τό 1974
ὅταν, κυνηγημένοι ἀπό τούς Τούρκους εἰσβολεῖς,

σκορπιστήκαμε μακριά ἀπό τά σπίτια, τούς τόπους καί
τούς δικούς μας ἀνθρώπους. Μαζευτήκαμε ἀρχικά σέ
πρόχειρους καταυλισμούς καί ἀργότερα κτίστηκαν οἱ
συνοικισμοί, γιά νά μᾶς δώσουν καλύτερες συνθῆκες
ζωῆς. Ὅμως, δόξα τῷ Θεῷ,γνωρίσαμε καί γνωρίζουμε
ὅτι παντοῦ ὁ Θεός εἶναι μαζί μας. Ἀπό Αὐτόν δέν μπορεῖ
κανείς νά μᾶς χωρίσει.

Ὁ συνοικισμός μας μάζεψε ἀνθρώπους ἀπό περισσό-
τερα ἀπό ἑκατό χωριά. Τί θά μᾶς ἕνωνε, ἐκτός ἀπό τόν
κοινό πόνο; Ὁ πρόχειρος Ναός μας, πού κτίστηκε τό
1976, ἔγινε τό καταφύγιό μας καί ὁ Ἅγιος Σπυρίδων
Ἐπίσκοπος τήν κατεχόμενης Τριμυθοῦντος, στόν ὁποῖο
ἀφιερώθηκε ὁ Ναός, ἔγινε ὁ προστάτης Ἅγιός μας, αὐτός
πού ἄκουγε τίς προσευχές μας μέσα στίς θλίψεις καί
τούς ἀγῶνες μας. 

Ὅμως οἱ ἀνάγκες πλήθαιναν μέ τό πέρασμα τοῦ
χρόνου, ἡ ἐνορία διευρύνθηκε καί ἦταν ἀνάγκη νά ἀπο-
κτήσουμε ἕναν κανονικό ναό, μιά πού ὁ πρόχειρος πά-
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τόν βίο τοῦ Ἁγίου, τούς Χαιρετισμούς καί τόν Παρακλητικό
Κανόνα πρός τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα. 

Ὁ Ἅγιος Σπυρίδωνας πῆρε μεγάλη χάρη ἀπό τόν Θεό
γιατί, ἐκτός τῶν ἄλλων ἀρετῶν του, ἦταν καί ἄνθρωπος
προσευχῆς. Τό παρόν προσευχητάριο ἐλπίζουμε ὅτι θά
γίνει βοήθημά μας γιά περισσότερη καί θερμότερη προ-
σευχή.

Μέ τή συμπλήρωση εἴκοσι χρόνων ἀπό τήν ἔναρξη
ἀνοικοδόμησης τοῦ Ναοῦ μας καί δέκα χρόνων ἀπό τά
ἐγκαίνιά του εὐχαριστοῦμε τόν πανάγαθο Θεό καί ἐκ
βάθους καρδίας δεόμαστε, «τοῦτον τόν οἶκον στερέωσον
Κύριε».

Ὁ προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ
Πρωτοπρεσβύτερος
Παναγιώτης Πίπης
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λιωνε. Μετά ἀπό ἄοκνες προσπάθειες τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ἐπιτροπῆς μέ πρόεδρο τόν π. Γεώργιο Ἀριστείδου, ὁ
ὁποῖος ὑπηρέτησε τήν ἐνορία γιά 30 συνεχόμενα ἔτη,
κτίστηκε μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ μεγαλύτερος ναός.
Μέ τή συνεισφορά πολλῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὁλο-
κληρώθηκε ἡ οἰκοδόμηση τό 2000.

Μεγάλος σταθμός στή ζωή τῆς ἐνορίας ἦταν ἡ 28η
Ὀκτωβρίου 2007 ὅταν ἔγινε ἡ τελετή τῶν ἐγκαινίων τοῦ
Ναοῦ ἀπό τό Μακαριότατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ.
Χρυσόστομο Β΄. 

Στίς 24 Ἀπριλίου 2001 εἴχαμε τήν εὐλογία νά ὑποδε-
χτοῦμε τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος
ἀπό τήν Κέρκυρα. Ὡς εὐλογία δόθηκε στό ναό μας ἡ
Ἱερά Ἐμβάδα (παντούφλα) τοῦ Ἁγίου.

Ἡ ἀνοικοδόμηση ἑνός περικαλλοῦς ναοῦ σέ ἕνα συ-
νοικισμό προσφύγων σέ τόσο μικρό σχετικά διάστημα,
εἶναι πραγματικά ἕνα ἐπίτευγμα, ἕνας καρπός πολλῆς
ἀγάπης καί πολλῶν ἀγώνων καί θυσιῶν ἐκ μέρους τῶν
ἐνοριτῶν, τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτρόπων καί ὅλων ὅσων
ἐργάστηκαν γι’ αὐτό τό θεάρεστο ἔργο. Γι’ αὐτό, δίκαια
σήμερα ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα Στροβόλου
ἐκφράζει σέ ὅλους τήν εὐγνωμοσύνη της καί κυρίως δο-
ξάζει τόν Θεό, πού πάντοτε βοηθᾶ νά κατορθώνονται
τά «παρά ἀνθρώποις ἀδύνατα».

Ὡς ἀναμνηστικό τῶν ἑορτασμῶν καί μικρό ἀφιέρωμα
εὐγνωμοσύνης στόν Θεό καί στόν Ἅγιο Σπυρίδωνα ἐκδί-
δεται τό παρόν προσευχητάριο τό ὁποῖο, ἐκτός ἀπό τίς
ἄλλες ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, περιέχει μέ συντομία
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Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος

Aπλοϊκός ἀγρότης πού συναναστρεφόταν ἁπλά
μέ τόν φτωχό κόσμο τῆς ὑπαίθρου ἀλλά καί
Ἱεράρχης φωτισμένος ἀπό τόν Θεό, πού διέπρεψε

ἀνάμεσα σέ μορφωμένους καί σοφούς ἐπισκόπους, ὁ
Ἅγιος Σπυρίδων, κρατᾶ μία θέση ξεχωριστή στή συνείδηση
τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἰδιαίτερα ἀγαπητός εἶναι
στήν Κύπρο, τήν πατρίδα του, ἀλλά καί στήν Κέρκυρα
πού ἔχει τή μεγάλη τιμή νά φυλάσσει τό ἅγιο σκήνωμά
του. 

Τήν ζωή καί τά ἔργα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος κατέγραψε
μέ πολλές λεπτομέρειες ὁ μαθητής του, Ἅγιος Τριφύλλιος
καί ὁ ἐπίσκοπος Πάφου Θεόδωρος. Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων
γεννήθηκε τό δεύτερο ἥμισυ τοῦ τρίτου αἰῶνα μ.Χ. στό
χωριό Ἄσσια, καί δέν εἶχε τήν εὐκαιρία νά μορφωθεῖ.
Ἀπό τά παιδικά του χρόνια ἔζησε τήν ἁπλή ζωή τοῦ
βοσκοῦ καί στούς κάμπους τοῦ χωριοῦ του περνοῦσε τίς
μέρες του. Ἀργότερα παντρεύτηκε καί ἀπέκτησε τουλά-
χιστον μία κόρη, τήν Εἰρήνη. Ἡ σύζυγός του ὅμως ἀπέθανε
καί ὁ Σπυρίδων μέ ὑπομονή κράτησε τόν σταυρό του. 

Παρά τό ὅτι δέν φοίτησε σέ κάποιο σχολεῖο, ἔμαθε νά
διαβάζει καί δέν ἔχανε εὐκαιρία νά πάρει στά χέρια τήν



σκευάσει τήν κακοδοξίες τοῦ Ἀρείου. Συμμετεῖχαν στή
Σύνοδο τριακόσιοι δεκαοκτώ πατέρες, κάποιοι ἀπό
αὐτούς πολύ μορφωμένοι καί ἐνάρετοι. Ἀνάμεσα σ’
αὐτούς ἔλαμψε ὁ Ἅγιος Σπυρίδων, ὁ ὁποῖος μέ θεῖο φω-
τισμό ἀπέκρουσε τόν Ἄρειο καί αὐτούς πού τόν ὑπο-
στήριζαν. 

Στό διάστημα πού ὁ Ἅγιος ἔλειπε γιά τή Σύνοδο
ἀπέθανε ἡ κόρη του Εἰρήνη, ἡ ὁποία εἶχε ζήσει μέ σω-
φροσύνη καί ἀρετή. Καί αὐτή τήν θλίψη τήν ἀντιμετώπισε
μέ τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων ἀπέθανε τό 350 στήν Τρεμιθούντα.
Ἔκανε πολλά θαύματα ὅταν ἦταν ἀκόμη σ’ αὐτό τόν
κόσμο καί μ’ αὐτά ἀποδεικνυόταν ἡ ἀγάπη του γιά τόν
Θεό καί τούς ἀνθρώπους. Ἔτσι πῆρε ἀπό τήν Ἐκκλησία
τήν προσωνυμία «Θαυματουργός» καί πολλά θαύματα
καταγράφονται στόν βίο του. Στό ἀπολυτίκιό του ἀνα-
φέρεται ὅτι ὁ Ἅγιος συνομίλησε μέ τήν νεκρή κόρη του,
γιά νά μάθει ποῦ εἶχε φυλάξει κάποιο πολύτιμο ἀντικείμενο
πού ἔπρεπε νά ἀποδοθεῖ στήν κάτοχό του. Ἀκόμη, ὅτι
ὅταν ἤθελε νά βοηθήσει κάποιον φτωχό καί δέν εἶχε
χρήματα, μετέβαλε ἕνα φίδι σέ χρυσό καί τοῦ τό ἔδωσε.
Ἡ μεγάλη εὐλάβεια μέ τήν ὁποία λειτουργοῦσε, ἀντα-
μείφθηκε μέ τήν αἰσθητή παρουσία τῶν ἀγγέλων πού
συλλειτουργοῦσαν μέ τόν Ἅγιο. 

Ὅταν ἔγινε ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου, τό
λείψανο βρέθηκε ἄφθαρτο καί εὐωδίαζε. Μ’ αὐτό τόν
τρόπο ὁ Θεός τίμησε τόν Ἅγιο καί ἔδωσε μαρτυρία γιά
τήν ἁγιότητά του. Τό ἅγιο λείψανο τοποθετήθηκε σέ μία
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Ἁγία Γραφή καί νά μελετᾶ μέ πόθο τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.
Αὐτή ἦταν ἡ καλύτερη συντροφιά του. Ἡ ἀγαθή ψυχή
του ἦταν δεχτική στή χάρη τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό καί ὁ
λόγος Του ἔφερε καρπούς στή ψυχή τοῦ Σπυρίδωνα.
Σύμφωνα μέ τόν βιογράφο του, ὁ Ἅγιος ἦταν ἄνθρωπος
πολλῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία ἐκδηλωνόταν μέ τή φιλοξενία,
καί τήν πρόθυμη καί ταπεινή προσφορά κάθε εἴδους
ὑπηρεσίας, γιά νά βοηθήσει κάθε ἄνθρωπο πού εἶχε
ἀνάγκη. 

Ταυτόχρονα, ἀγωνιζόταν καί, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ,
καθαριζόταν ἀπό τά ἀνθρώπινα πάθη. Εἶχε τήν ταπείνωση,
τήν ἐγκράτεια, τή σωφροσύνη, τήν αὐτάρκεια, τήν πρα-
ότητα, τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς. Ἀγαποῦσε τήν
ἡσυχία, πού τοῦ ἔδινε τήν δυνατότητα νά προσεύχεται
ἀπερίσπαστος κι ἔτσι νά ἀνεβαίνει ὅλο καί ψηλότερα
στήν κλίμακα τῶν ἀρετῶν. Ἡ λύπη καί ἡ ἀκηδία δέν
ἔβρισκαν τόπο στήν καρδιά του, γιατί ζοῦσε πάντα μέ
τόν πόθο τῆς αἰώνιας ζωῆς. 

Ἡ ἀρετή τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα τόν ἔκανε γνωστό καί
οἱ ἄνθρωποι προσέτρεχαν σ’ αὐτόν γιά νά τούς βοηθήσει
σέ ποικίλες ἀνάγκες. Ἀφοῦ λοιπόν ἀπόκτησε τήν πραγ-
ματική καί ὁλοκληρωμένη ἀρετή, ἐκλέχθηκε ἐπίσκοπος
Τριμυθοῦντος. Ἔτσι ἔγινε καί ἄριστος ποιμένας ἀνθρώπων
ἀλλά καί ἀξιώθηκε νά προσφέρει τήν ἀναίμακτη θυσία
τῆς Θεία Εὐχαριστίας καί νά δέεται γιά τό λογικό ποίμνιό
του.

Ὅταν ἦταν αὐτοκράτορας Βυζαντίου ὁ Μ. Κων-
σταντῖνος ἔγινε ἡ ἁγία Σύνοδος τῆς Νικαίας γιά νά ἀνα-
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εἶχε τόση ἀρετή ἔμεινε μετριόφρων».
Ἡ ἀρετή τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα εἶναι γιά κάθε Χριστιανό

ὡραῖο πρότυπο πρός μίμηση. Ἰδιαίτερα ἡ ἁπλότητα καί
ταπεινοφροσύνη του, πού προσήλκυσαν τήν χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος στόν Ἅγιο, ὥστε νά ἀξιωθεῖ νά θαυμα-
τουργεῖ καί νά νουθετεῖ τούς ἀνθρώπους βοηθώντας
στά καθημερινά τους ζητήματα ἀλλά κυρίως ὁδηγώντας
στόν δρόμο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἀξίζει νά κατανοή-
σουμε ὅλοι οἱ Χριστιανοί, πόσο χαριτώνει ὁ Κύριος ἐκεί-
νους, πού μέ σταθερότητα καί εἰλικρινῆ διάθεση τοῦ
δίδουν τήν καρδιά τους.
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μαρμάρινη λάρνακα, πού ἔστησαν δίπλα στήν εἴσοδο
τοῦ Ναοῦ γιά νά εἶναι προσκύνημα τῶν πιστῶν. Ὅταν
ἄρχισαν οἱ ἀραβικές ἐπιδρομές (648 μ.Χ.) μεταφέρθηκε
γιά ἀσφάλεια ἀπό τόν αὐτοκράτορα Ἰουστινιανό Β΄ στήν
Κωνσταντινούπολη. Ἀπό ἐκεῖ, λίγο καιρό πρίν νά πέσει
ἡ Κωνσταντινούπολη στά χέρια τῶν Τούρκων, ὁ ἱερέας
Γρηγόριος Πολύευκτος τό πῆρε μαζί μέ τό λείψανο τῆς
Αὐγούστας Θεοδώρας καί τό μετέφερε, μετά ἀπό διάφορες
περιπέτειες, στήν Κέρκυρα γύρω στό 1460. Ἐπειδή ἡ
Κέρκυρα ἦταν κάτω ἀπό τήν κυριαρχία τῶν Ἐνετῶν
ἦταν ἀσφαλισμένο ἐκεῖ τό λείψανο.

Ὁ λαός τῆς Κέρκυρας τό διαφύλαξε μέ πολλή εὐλάβεια
καί ὁ Ἅγιος, μαρτυρώντας τή δύναμη καί τήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ, ἔσωσε ἐπανειλημμένα τό νησί ἀπό μεγάλους κιν-
δύνους. Σέ ἀνάμνηση αὐτῶν τῶν θαυμάτων γίνεται λι-
τάνευση τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τέσσερις φορές τόν χρόνο.

Ἡ ἁγία ζωή καί τά θαυμαστά ἔργα τοῦ Ἁγίου Σπυρί-
δωνα, ὅπως καί κάθε Ἁγίου κινοῦν  τήν προσοχή κάθε
πιστοῦ, ὁ ὁποῖος γνωρίζει ὅτι οἱ Ἅγιοι εἶναι πρότυπα
πρός μίμηση. Ἔτσι καί ὁ βιογράφος του, ζητώντας πλη-
ροφορίες γιά τόν Ἅγιο, κατέγραψε ὅτι «ζοῦσε πάντα μέ
ἁπλότητα καρδιᾶς, ἔχοντας πάντα στό μυαλό του τήν
ἐντολή: «Ὅστις ταπεινώσει ἑαυτόν ὡς τό παιδίον... οὗτος
ἐστίν μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» καί κρατώντας
ἔτσι θεληματικά τόν ἑαυτό του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί
ζώντας χωρίς κακία καί μέ ἁπλή καρδιά προχώρησε κι
ἔφτασε σέ τέτοιο ὕψος τῆς πνευματικῆς προκοπῆς, θεω-
ρώντας πάντα τέτοιο τόν ἑαυτό του. Καί παρόλο πού
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AKOΛOYΘIA
TOY MEΣONYKTIKOY

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Ἀμήν.

Βασιλεῦ 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.

Ἅγιος 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.

Παναγία 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΄). Δόξα. Καὶ νῦν.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά
σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου,



Εὐχὴ εὐχαριστήριος μεθ’ ἱκεσίας

Ἐκ τοῦ ὕπνου ἐξανιστάμενος, εὐχαριστῶ σοι, ἁγία
Τριάς, ὅτι διὰ τὴν πολλήν σου ἀγαθότητα καὶ μακρο-

θυμίαν, οὐκ ὠργίσθης ἐμοὶ τῷ ῥαθύμῳ καὶ ἁμαρτωλῷ,
οὐδὲ συναπώλεσάς με ταῖς ἀνομίαις μου, ἀλλ’ ἐφιλαν-
θρωπεύσω 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.

Εὐχὴ ἑτέρα.

Δόξα σοι, Βασιλεῦ, Θεὲ Παντοκράτορ, ὅτι τῇ θείᾳ
σου καὶ φιλανθρώπῳ προνοίᾳ ἠξίωσάς με τὸν ἁμαρ-

τωλὸν καὶ ἀνάξιον ἐξ ὕπνου ἀναστῆναι καὶ τυχεῖν τῆς
εἰσόδου τοῦ ἁγίου σου οἴκου. Δέξαι, Κύριε, καὶ τὴν
φωνὴν τῆς δεήσεώς μου, ὡς 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 δοξαζό-
μενον Θεὸν Λόγον. Ἀμήν.
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ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπι-
ούσιον 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.

Τριαδικὰ τροπάρια.

Ἐξεγερθέντες 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.

Τῆς 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.

Καὶ νῦν.

Ἀθρόον ὁ Κριτὴς ἐπελεύσεται, καὶ ἑκάστου αἱ πράξεις
γυμνωθήσονται· ἀλλὰ φόβῳ κράξωμεν ἐν τῷ μέσῳ

τῆς νυκτός· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός· διὰ τῆς Θεο-
τόκου ἐλέησον ἡμᾶς.

Κύριε, ἐλέησον (ιβ΄).
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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.

Τὸ σύμβολον τῆς Πίστεως.

Πιστεύω 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 ἀνθρώ-
πους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν
οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ
Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρω-
θέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα
καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς

25

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)

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ
τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά

μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ
τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου
ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ
παντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου
ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ
νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. ᾿Ιδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνε-
λήφθην, 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 κα-
θαρισθήσομαι· 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 ἐξά-
λειψον. 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, τό Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν
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Δόξα.

Τὴν 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 ὑπαν-
τήσῃς Χριστῷ τῷ Θεῷ, ἐν ἐλαίῳ πίονι· καί δῴη σοι τὸν
νυμφῶνα τὸν θεῖον τῆς δόξης αὐτοῦ.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Σὲ 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 συμ-
μάχησον· 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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Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζό-
μενον 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΄.

Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός· καὶ μα-
κάριος 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 ὁ Θεός· διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον
ἡμᾶς.
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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 Ψαλ-

μούς.

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).

Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι
σου τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ᾿Ιακώβ. Ἐξαποστείλαι σοι

βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου. 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. Πλη-



ἀπολεῖς καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων. Ὅτι
ἔκλιναν εἰς σὲ κακά· διελογίσαντο βουλάς, αἷς οὐ μὴ δύ-
νωνται στῆναι. Ὅτι θήσεις αὐτοὺς νῶτον· ἐν τοῖς περι-
λοίποις σου ἑτοιμάσεις τὸ πρόσωπον αὐτῶν. ῾Υψώθητι,
Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου· ᾄσομεν καὶ ψαλοῦμεν τὰς δυ-
ναστείας σου.

Δόξα. Καὶ νῦν.

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

Παναγία 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΄).

Δόξα. Καὶ νῦν.

Πάτερ 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.
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ρώσαι 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. 

Ψαλμὸς κ΄ (20).

Κύριε, 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 χρηστότητος· 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 κα-
ταφάγεται αὐτοὺς πῦρ. Τὸν καρπὸν αὐτῶν ἀπὸ γῆς

30



Ψαλμὸς  γ΄ (3).

Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπα-
νίστανται ἐπ’ ἐμέ. Πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου· οὐκ

ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ. Σὺ δέ, Κύριε, ἀντι-
λήπτωρ 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· ἐξη-
γέρθην, 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 ἁμαρ-
τωλῶν 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).

Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου
παιδεύσῃς με. 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 ἀφρο-
σύνης μου. Ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως τέλους·
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Καὶ τὰ ἐφεξῆς τροπάρια.

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κλη-
ρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι, κατὰ βαρβάρων

δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ
σου πολίτευμα.

Δόξα.

Ὁὑψωθεὶς 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.

Καὶ νῦν. 

Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε, μὴ παρίδῃς
ἀγαθή, τὰς ἱκεσίας ἡμῶν, πανύμνητε Θεοτόκε· στή-

ριξον ᾿Ορθοδόξων πολιτείαν· σῷζε οὓς ἐκέλευσας βασι-
λεύειν, καὶ χορήγει αὐτοῖς οὐρανόθεν τὴν νίκην· διότι
ἔτεκες τὸν Θεόν, μόνη εὐλογημένη.

Ὁ ῾Εξάψαλμος.

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις
εὐδοκία (ἐκ γ΄).

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ
τὴν αἴνεσίν σου (δίς).
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Καὶ πάλιν.

Μὴ ἐγκαταλίπῃς με, Κύριε ὁ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς
ἀπ’ ἐμοῦ. Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου, Κύριε τῆς σω-
τηρίας μου.

Ψαλμὸς ξβ΄ (62).

ὉΘεός, 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 ἀγαλ-
λιάσομαι. 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.

Καὶ πάλιν

Ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σέ, ὅτι ἐγενήθης βοηθός
μου, καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι.
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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 κακὰ μοι ἐλάλησαν
ματαιότητας, 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.
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καιοσύνη 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  ἐξετά-
ραξάν με. Ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ ὕδωρ, ὅλην τὴν ἡμέραν
περιέσχον με ἅμα. Ἐμάκρυνας ἀπ’ ἐμοῦ φίλον καὶ
πλησίον, καὶ τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ ταλαιπωρίας. 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).

Εὐλόγει, 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
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Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου· ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο ἡ
δεξιά σου.

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα,
δόξα σοι ὁ Θεὸς (ἐκ γ΄). Κύριε, ἐλέησον (γ΄). Δόξα. Καὶ
νῦν.

Ψαλμὸς πζ΄ (87).

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.
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. Ἐπ’ ἐμὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός σου, καὶ
πάντας τοὺς μετεωρισμούς σου ἐπήγαγες ἐπ’ ἐμέ. Ἐμά-
κρυνας 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 δι-
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Ψαλμὸς ρμβ΄ (142).

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν
δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ

δικαιοσύνῃ σου. Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ
δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν.
Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου· ἐταπείνωσεν
εἰς γῆν τὴν ζωήν μου. Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς, ὡς
νεκροὺς αἰῶνος, καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου,
ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν
ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι
τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς
μου· ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Ταχὺ εἰσάκουσόν
μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου. Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ
πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς κατα-
βαίνουσιν 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.
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ἐποίησεν ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν
ἡμῖν. Ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς, ἐκρα-
ταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους
αὐτόν. Καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν, ἐμά-
κρυνεν 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. 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.
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Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς·
πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καὶ πλουτοῦντας ἐξα-

πέστειλε κενούς. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ…

Ἀντελάβετο ᾿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).

Αἰνεῖτε 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 παρε-
λεύσεται. 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.
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Δόξα. Καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα,
δόξα σοι ὁ Θεὸς (ἐκ γ΄). ῾Η ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι.

῾Η ᾿Ωδὴ τῆς Θεοτόκου.

Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ
πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου.

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγ-
κρίτως τῶν Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τε-
κοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον σὲ μεγαλύνομεν.

Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ·
ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ…

Ὅτι 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…

Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπε-
ρηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ…
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Ψαλμὸς ρν΄ (150).

Αἰνεῖτε 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. 

Μικρὰ Δοξολογία.

Σοὶ 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.

Δόξα 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 παν-
τοκράτορ· 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 ἐλέ-
ησον ἡμᾶς. Ὅτι σὺ εἶ μόνος ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος,
᾿Ιησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. Καθ’
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Τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ
πτερωτά. Βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί, ἄρχοντες
καὶ πάντες κριταὶ γῆς. Νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβύ-
τεροι 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).

Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν
ἐκκλησίᾳ ὁσίων. Εὐφρανθήτω ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τῷ ποι-

ήσαντι αὐτόν, καὶ υἱοὶ Σιὼν ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷ
βασιλεῖ αὐτῶν. Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν χορῷ,
ἐν τυμπάνῳ καὶ ψαλτηρίῳ ψαλάτωσαν αὐτῷ. 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 ἐνδό-
ξους αὐτῶν ἐν χειροπέδαις σιδηραῖς. Τοῦ ποιῆσαι ἐν
αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς
ὁσίοις αὐτοῦ.

42



Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, πε-
ριεργίας, 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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ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου
εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Κύριε, κα-
ταφυγὴ 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 δε-
δοξασμένον 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 Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον
πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον· σημει-

ωθήτω 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.
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ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ

Ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ
ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  

Ὁ Ἀναγνώστης· Ἀμήν.

Ὁ ἱερεύς· Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀλη-
θείας, ὁ πανταχοῦ παρών καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ

θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθέ καὶ σκή-
νωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος,
καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχάς ἡμῶν. Ἀμήν.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέ-
ησον ἡμᾶς (τρίς).

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ
ἀεί καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία 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 (τρίς). Δόξα. Καὶ νῦν.



ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις
σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδού γάρ ἐν ἀνο-
μίαις συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ
μου. Ἰδού γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησας· τὰ ἄδηλα καὶ τὰ
κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς 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 καθα-
ράν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθές ἐγκαὶνισον
ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προ-
σώπου σου, καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς
ἀπ’ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου
σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνό-
μους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι.
Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου·
ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου.
Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγε-
λεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν·
ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσίαν 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 δικαιο-
σύνης, ἀναφοράν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν
ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

49

Πάτερ 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 ὀφειλή-
ματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὁ Ἱερεύς. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις
καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

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).

Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ
τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου, ἐξάλειψον τὸ ἀνό-

μημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου,
καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνο-
μίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού
ἐστι διὰ παντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν
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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 σέ ἦρα τὴν
ψυχήν μου. Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου· Κύριε, πρὸς
σέ 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 τούς
ἐχθρούς μου. Καὶ ἀπολεῖς πάντας τούς θλίβοντας τὴν
ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.

Δοξολογία.

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώ-
ποις εὐδοκία. Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προ-

σκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ
τὴν μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεῦ ἐπουράνιε Θεέ,
Πάτερ παντοκράτορ· Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χρι-
στέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα. Κύριε ὁ Θεός, ὁ Ἀμνός τοῦ
Θεοῦ, ὁ Υἱός τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κό-
σμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.
Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ
Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. Ὅτι σύ εἶ μόνος Ἅγιος, σύ εἶ
μόνος Κύριος, Ἰησοῦς 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
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Ψαλμὸς ξθ΄ (69).

Ὁ Θεός, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες· Κύριε, εἰς τὸ
βοηθῆσαί μοι σπεῦσον. Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντρα-

πήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου. Ἀποστραφήτω-
σαν εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ βουλόμενοί
μοι κακά. Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι,
οἱ λέγοντές μοι· Εὖγε, εὖγε. 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).

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν
δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν

τῇ δικαιοσύνῃ σου. Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ
δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς
ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου· ἐταπεί-
νωσεν 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 ποι-
ήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς
χεῖράς μου· ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Ταχὺ εἰσά-
κουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου. Μὴ ἀπο-
στρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι
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θόντα 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 τούς οὐρανούς καὶ
καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμε-
νον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βα-
σιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ
Κύριον, τὸ Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον,
τὸ σύν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδο-
ξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν. Εἰς Μίαν,
Ἁγίαν, Καθολικήν καὶ Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν. Ὁμο-
λογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ
Ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν Σε τὴν Θεοτόκον,
τὴν ἀειμακάριστον, καὶ παναμώμητον, καὶ Μητέρα

τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ
ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθό-
ρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ με-
γαλύνομεν.

Εἶτα. Τρισάγιον. Δόξα. Καὶ νῦν. Παναγία Τριάς.
Κύριε, ἐλέησον (τρίς). Δόξα. Καὶ νῦν. Πάτερ ἡμῶν.
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γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με· ἴασαι τὴν ψυχήν
μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· δίδα-
ξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σύ εἶ ὁ Θεός μου.
Ὅτι παρά σοὶ πηγή ζωῆς· ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.
Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε. Καταξίω-
σον, Κύριε, ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυ-
λαχθῆναι ἡμᾶς. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν
πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά
σου εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου
ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. Εὐλογητὸς εἶ,
Κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Δέ-
σποτα· 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 τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Tὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως.

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποι-
ητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ

ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν 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, ὁμοού-
σιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι’ ἡμᾶς
τούς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελ-
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Ὁἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς
προσκυνούμενος καὶ δοξαζόμενος Xριστὸς ὁ Θεός,

ὁ μακρόθυμος, ὁ πολυέλεος, ὁ πολυεύσπλαγχνος, ὁ τούς
δικαὶους ἀγαπῶν καὶ τούς ἁμαρτωλούς ἐλεῶν, ὁ πάντας
καλῶν πρὸς σωτηρίαν διὰ τῆς ἐπαγγελίας τῶν μελλόντων
ἀγαθῶν. Αὐτός, Κύριε, πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ
ταύτῃ τὰς ἐντεύξεις καὶ ἴθυνον τὴν ζωήν ἡμῶν πρὸς τὰς
ἐντολάς σου· τὰς ψυχάς ἡμῶν ἁγίασον· τὰ σώματα ἅγνι-
σον· τούς 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 τούς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε, ἐλέησον (τρίς). Δόξα. Καὶ νῦν.

Τ ὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν

Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σέ μεγαλύνομεν.

Εὐχὴ εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε, ἄχραντε, ἁγνή Παρθένε,
Θεόνυμφε, Δέσποινα· ἡ Θεὸν Λόγον τοῖς ἀνθρώ-

ποις, τῇ παραδόξῳ σου κυήσει ἑνώσασα, καὶ τὴν ἀπω-
σθεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἡμῶν τοῖς οὐρανίοις
συνάψασα· ἡ τῶν ἀπηλπισμένων μόνη ἐλπίς, καὶ τῶν
πολεμουμένων βοήθεια· ἡ ἑτοίμη ἀντίληψις τῶν εἰς σέ
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Εἶτα τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς ἢ τῆς ἡμέρας, ἢ τὰ ἑξῆς
τροπάρια.

Ἦχος δ΄.

ὉΘεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν ἀεὶ μεθ’ ἡμῶν,
κατὰ τὴν σήν ἐπιείκειαν, μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός

σου ἀφ’ ἡμῶν, ἀλλὰ ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ κυ-
βέρνησον τὴν ζωήν ἡμῶν.

Τ ῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Μαρτύρων σου, ὡς πορφύραν
καὶ βύσσον τὰ αἵματα, ἡ Ἐκκλησία σου στολι-

σαμένη, δι’ αὐτῶν βοᾷ σοι, Χριστὲ ὁ Θεός· τῷ λαῷ σου
τούς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ
σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Δόξα Πατρὶ...

Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τὰς ψυχὰς τῶν
δούλων σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ

στεναγμός, ἀλλὰ ζωή ἀτελεύτητος.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Τ ῇ πρεσβείᾳ, Κύριε, πάντων τῶν Ἁγίων, καὶ τῆς Θε-
οτόκου, τὴν σήν εἰρήνην δὸς ἡμῖν, καὶ ἐλέησον

ἡμᾶς, ὡς μόνος οἰκτίρμων.

Εἶτα τὸ Κύριε, ἐλέησον (μ΄),
καὶ τὴν εὐχὴν ταύτην·
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ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ αὐτοῦ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ
εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Εὐχὴ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν.

Καὶ δὸς ἡμῖν, Δέσποτα, πρὸς ὕπνον ἀπιοῦσιν, ἀνά-
παυσιν σώματος καὶ ψυχῆς· καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς

ἀπὸ τοῦ ζοφεροῦ ὕπνου τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἀπὸ πάσης
σκοτεινῆς καὶ νυκτερινῆς ἡδυπαθείας. Παῦσον τὰς
ὁρμάς τῶν παθῶν, σβέσον τὰ πεπυρωμένα βέλη τοῦ πο-
νηροῦ, τὰ καθ’ ἡμῶν δολίως κινούμενα· τὰς τῆς σαρκός
ἡμῶν ἐπαναστάσεις κατάστειλον, καὶ πᾶν γεῶδες καὶ
ὑλικὸν ἡμῶν φρόνημα κοίμισον. Καὶ δώρησαι ἡμῖν, ὁ
Θεός, γρήγορον νοῦν, σώφρονα λογισμόν, καρδίαν νή-
φουσαν, ὕπνον ἐλαφρόν, καὶ πάσης σατανικῆς φαντα-
σίας ἀπηλλαγμένον. Διανάστησον δὲ ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ
τῆς προσευχῆς, ἐστηριγμένους ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου, καὶ
τὴν μνήμην τῶν σῶν κριμάτων ἐν ἑαυτοῖς ἀπαράθραυ-
στον ἔχοντας. Παννύχιον ἡμῖν τὴν σήν δοξολογίαν χά-
ρισαι εἰς τὸ ὑμνεῖν, καὶ εὐλογεῖν, καὶ δοξάζειν τὸ
πάντιμον, καὶ μεγαλοπρεπές Ὄνομά σου, τοῦ Πατρός,
καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ
εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ὑπερένδοξε, ἀειπάρθενε, εὐλογημένη Θεοτόκε,
προσάγαγε τὴν ἡμετέραν προσευχὴν τῷ Υἱῷ σου

καὶ Θεῷ ἡμῶν, καὶ αἴτησαι, ἵνα σώσῃ διὰ σοῦ τὰς
ψυχὰς ἡμῶν.
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προστρεχόντων, καὶ πάντων τῶν Χριστιανῶν τὸ κατα-
φύγιον· 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 φιλαν-
θρώπου Θεοῦ Μήτηρ, φιλανθρώπως σπλαγχνίσθητι ἐπ’
ἐμοί τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ ἀσώτῳ, καὶ δέξαι μου τὴν ἐκ
ῥυπαρῶν χειλέων προσφερομένην σοι δέησιν, καὶ τὸν
σὸν Υἱόν, καὶ ἡμῶν Δεσπότην καὶ Κύριον, τῇ μητρικῇ
σου παρρησίᾳ χρωμένη, δυσώπησον, ἵνα ἀνοίξῃ κἀμοί
τὰ φιλάνθρωπα σπλάγχνα τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος· καὶ
παριδών μου τὰ ἀναρίθμητα πταίσματα, ἐπιστρέψῃ με
πρὸς μετάνοιαν, καὶ τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν ἐργάτην δόκι-
μον ἀναδείξῃ με. Καὶ πάρεσό μοι ἀεὶ ὡς ἐλεήμων, καὶ
συμπαθής, καὶ φιλάγαθος, ἐν μέν τῷ παρόντι βίῳ, θερμὴ
προστάτις καὶ βοηθός, τὰς τῶν ἐναντίων ἐφόδους ἀπο-
τειχίζουσα, καὶ πρὸς σωτηρίαν καθοδηγοῦσά με· καὶ ἐν
τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου μου, τὴν ἀθλίαν μου ψυχήν περιέ-
πουσα, καὶ τὰς σκοτεινάς ὄψεις τῶν πονηρῶν δαιμόνων
πόρρω αὐτῆς ἀπελαύνουσα· ἐν δὲ τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς
κρίσεως, τῆς αἰωνίου με ῥυομένῃ κολάσεως, καὶ τῆς
ἀπορρήτου δόξης τοῦ σοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν κληρο-
νόμον με ἀποδεικνύουσα. Ἧς καὶ τύχοιμι, Δέσποινά
μου, Ὑπεραγία Θεοτόκε, διὰ τῆς σῆς μεσιτείας καὶ ἀντι-
λήψεως· χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου
Υἱοῦ, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ. ᾯ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμή, καὶ προσκύνησις,
σύν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρί, καὶ τῷ Παναγίῳ, καὶ
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διαφύλαξόν με ἀπὸ πάσης ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου,
ἵνα μὴ ἔν τινι ἁμαρτήματι παροργίσω τὸν Θεόν· καὶ πρέ-
σβευε ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Κύριον τοῦ ἐπιστηρίξαι με ἐν
τῷ φόβῳ αὐτοῦ καὶ ἄξιον ἀναδεῖξαί με δοῦλον τῆς
αὐτοῦ ἀγαθότητος. Ἀμήν.

Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύ-
ριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλο-

γημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες
τῶν ψυχῶν ἡμῶν  (τρίς).

Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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Ἡἐλπὶς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη
μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· Τριάς Ἁγία, δόξα σοι.

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

Ἐπὶ σoὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, Ἀγγέλων
τὸ σύστημα καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος, ἡγιασμένε Ναέ

καὶ Παράδεισε λογικέ, παρθενικὸν καύχημα, ἐξ ἧς Θεὸς
ἐσαρκώθη καὶ παιδίον γέγονεν, ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων
Θεὸς ἡμῶν. Τὴν γάρ σήν μήτραν θρόνον ἐποίησε, καὶ
τὴν σήν γαστέρα, πλατυτέραν οὐρανῶν ἀπειργάσατο.
Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις δόξα σοι.

Εὐχὴ εἰς τὸν Ἄγγελον φύλακα
τῆς τοῦ ἀνθρώπου ζωῆς.

Ἅγιε Ἄγγελε, ὁ ἐφεστώς 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 δαίμονι κατακυριεῦσαί
μου τῇ καταδυναστείᾳ τοῦ θνητοῦ τούτου σώματος·
κράτησον τῆς ἀθλίας καὶ παρειμένης χειρὸς μου, καὶ
ὁδήγησόν με εἰς ὁδὸν σωτηρίας. Ναί, ἅγιε Ἄγγελε 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 νυκτί καὶ
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ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ 
ΗΜΕΡΟΝΥΚΤΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Κατὰ τὴν Διακαινήσιμον Ἑβδομάδα, ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς
ἁγίας καὶ μεγάλης Κυριακῆς τοῦ Πάσχα μέχρι τοῦ Ἑσπερινοῦ
τοῦ Σαββάτου, ἀντὶ τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τῶν
Ὡρῶν καὶ τοῦ Ἀποδείπνου, ἀναγινώσκεται ἡ ἑξῆς ἀκολουθία:

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Ἀμήν.

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

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν
ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν

Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου
Ἀνάστασιν, ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς
ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνο-
μάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ προσκυνήσωμεν τὴν
τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν· ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ
Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς εὐλο-
γοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ.
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον
ὤλεσεν (τρίς).



ζουσιν· Εὐλογημένη σύ, ἐν γυναιξὶν ὑπάρχεις, πανάμωμε
Δέσποινα.

Κύριε, ἐλέησον (μ΄). Δόξα. Καί νῦν.

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν

Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον σὲ μεγαλύνο-
μεν.

Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ
Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Ἡ ἀνωτέρω ἀκολουθία κανονικὰ ἐπαναλαμβάνεται τρεῖς
φορές. Κατὰ τὴν ὥρα τοῦ Ἀποδείπνου, μετὰ τὴν τρίτη
ἐπανάληψη, διαβάζουμε καὶ τὴν ἑπόμενη εὐχή.

Εὐχὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα παντοκράτορ, ὁ φωτίσας τὴν
ἡμέραν τῷ φωτὶ τῷ ἡλιακῷ καὶ τὴν νύκτα φαιδρύνας

ταῖς αὐγαῖς τοῦ πυρός· ὁ τὸ μῆκος τῆς ἡμέρας διελθεῖν
ἡμᾶς καταξιώσας καὶ προσεγγίσαι ταῖς ἀρχαῖς τῆς
νυκτός. Ἐπάκουσον τῆς δεήσεως ἡμῶν καὶ παντὸς τοῦ
λαοῦ σου· καὶ πᾶσιν ἡμῖν συγχωρήσας τὰ ἑκούσια καὶ
τὰ ἀκούσια ἁμαρτήματα, πρόσδεξαι τὰς ἑσπερινὰς
ἡμῶν ἱκεσίας, καὶ κατάπεμψον τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους
σου καὶ τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐπὶ τὴν κληρονομίαν σου.
Τείχισον ἡμᾶς ἁγίοις ἀγγέλοις σου. Ὅπλισον ἡμᾶς
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Προλαβοῦσαι 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 σῴζοντος τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.

Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες, Ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ Ἅδου
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.

Ἐν τάφῳ σωματικῶς, ἐν Ἅδου δὲ μετὰ ψυχῆς, ὡς
Θεός, ἐν Παραδείσῳ δὲ μετὰ Ληστοῦ, καὶ ἐν θρόνῳ

ὑπῆρχες, Χριστέ, μετὰ Πατρὸς καὶ Πνεύματος, πάντα
πληρῶν ὁ ἀπερίγραπτος.

Δόξα Πατρί...

Ὡς ζωηφόρος, ὡς Παραδείσου ὡραιότερος, ὄντως
καὶ παστάδος πάσης βασιλικῆς, ἀναδέδεικται λαμ-

πρότερος, Χριστέ, ὁ τάφος σου, ἡ πηγὴ τῆς ἡμῶν ἀνα-
στάσεως.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί...

Τὸ τοῦ Ὑψίστου, ἡγιασμένον θεῖον σκήνωμα, χαῖρε·
διὰ σοῦ γὰρ δέδοτε ἡ χαρά, Θεοτόκε, τοῖς κραυγά-
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ὅπλοις δικαιοσύνης σου. Περιχαράκωσον ἡμᾶς τῇ
ἀληθείᾳ σου. Φρούρησον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου. ῾Ρῦσαι
ἡμᾶς ἐκ πάσης περιστάσεως, καὶ πάσης ἐπιβουλῆς τοῦ
ἀντικειμένου. Παράσχου δὲ ἡμῖν καὶ τὴν παροῦσαν
ἑσπέραν, σὺν τῇ ἐπερχομένῃ νυκτί, τελείαν, ἁγίαν, εἰρη-
νικήν, ἀναμάρτητον, ἀσκανδάλιστον, ἀφάνταστον, καὶ
πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν· πρεσβείαις τῆς ἁγίας
Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων, τῶν ἀπ’ αἰῶνός σοι
εὐαρεστησάντων. Ἀμήν.

Χριστὸς ἀνέστη ἐν νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας
καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν, χαρισάμενος (τρίς).
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

(«Χαιρετισμῶν») εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

Τῇ ἁγίᾳ καί Μεγάλη Τεσσαρακοστῇ, τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας,
ἀναγινώσκεται τό Μικρόν Ἀπόδειπνον μετά τοῦ Κανόνος τοῦ
Ἀκαθίστου καί μιᾶς στάσεως τῶν Οἴκων («Χαιρετισμῶν») τῆς
Θεοτόκου, κατά τήν ὡς ἕπεται τάξιν.

Ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν πάντοτε, νῦν καί
ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν δόξα σοι.

Bασιλεῦ 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.

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός,
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (γ΄).

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν, καὶ
ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.



Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ
τῷ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

Ψαλμὸς ν΄ (50).

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ
τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά

μου. ᾿Επὶ 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. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνε-
λήφθην, 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 κα-
θαρισθήσομαι· 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 ἐξά-
λειψον. 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 τό 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
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Παναγία 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΄)·

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν, καὶ
ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Πάτερ 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.

Ὁ Ἱερεύς: Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί
ἡ δόξα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν.

Κύριε, ἐλέησον (ιβ΄).

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν, καὶ
ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ
ἡμῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ
Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
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δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν.
῞Οτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου· ἐταπείνωσεν
εἰς γῆν τὴν ζωήν μου. ᾿Εκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς, ὡς
νεκροὺς αἰῶνος, καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου,
ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. ᾿Εμνήσθην ἡμερῶν
ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι
τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς
μου· ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Ταχὺ εἰσάκουσόν
μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου. Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ
πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς κατα-
βαίνουσιν 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.
᾿Εξελοῦ 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. ᾿Εν τῇ δι-
καιοσύνῃ 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.

Δόξα 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 παν-
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δικαιοσύνην σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ
στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. ῞Οτι 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 Ἰερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,
ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ
θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Ψαλμὸς ξθ΄ (69).

ὉΘεὸς εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες· Κύριε, εἰς τὸ
βοηθῆσαί μοι σπεῦσον. Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντρα-

πήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου. Ἀποστραφήτωσαν
εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ βουλόμενοί μοι
κακά. Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ λέ-
γοντές μοι· εὖγε, εὖγε. Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθή-
τωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές σε, ὁ Θεός. Καὶ λεγέ-
τωσαν διὰ παντός· μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος, οἱ ἀγαπῶντες
τὸ σωτήριόν σου. ᾿Εγὼ δὲ πτωχός εἰμι καὶ πένης· ὁ Θεός,
βοήθησόν μοι. Βοηθός μου καὶ ῥύστης μου εἶ σύ· Κύριε,
μὴ χρονίσῃς.

Ψαλμὸς  ρμβ΄ (142).

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν
δέησίν  μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν

τῇ δικαιοσύνῃ σου. Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ
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Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως.

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν
οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν 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. Σταυρω-
θέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα
καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατὰ τὰς
Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζό-
μενον 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 ᾿Εκκλησίαν. ῾Ομολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ
ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον,
τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα

τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδο-
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τοκράτορ. Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ 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 ἐλέ-
ησον ἡμᾶς. ῞Οτι σὺ εἶ μόνος ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος,
Ἰησοῦς 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. ᾿Εγὼ 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. ῞Οτι 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 δε-
δοξασμένον 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 Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.
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Τροπάρια.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Χριστοῦ βίβλον ἔμψυχον, ἐσφραγισμένην σε Πνεύματι,
ὁ μέγας Ἀρχάγγελος Ἁγνή θεώμενος, ἐπεφώνει σοι·

Χαῖρε χαρᾶς δοχεῖον, δι’ ἧς τῆς προμήτορος ἀρὰ λυθή-
σεται.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἀδὰμ ἐπανόρθωσις, χαῖρε Παρθένε Θεόνυμφε, τοῦ
ᾅδου ἡ νέκρωσις, χαῖρε πανάμωμε· τὸ παλάτιον,

τοῦ μόνου Βασιλέως· χαῖρε θρόνε πύρινε, τοῦ Παντο-
κράτορος.

Δόξα Πατρί...

Ρόδον τὸ ἀμάραντον, χαῖρε ἡ μόνη βλαστήσασα· τὸ
μῆλον τὸ εὔοσμον, χαῖρε ἡ τέξασα· τὸ ὀσφράδιον,

τοῦ πάντων Βασιλέως· χαῖρε ἀπειρόγαμε, κόσμου διά-
σωσμα.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Ἁγνείας θησαύρισμα, χαῖρε δι’ ἧς ἐκ τοῦ πτώματος,
ἡμῶν ἐξανέστημεν· χαῖρε ἡδύπνοον, κρίνον Δέσποινα,

πιστοὺς εὐωδιάζον· θυμίαμα εὔοσμον, μῦρον πολύτιμον.

ᾨδὴ γ΄. ῾Ο Εἱρμός.

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, ὡς ζῶσα καὶ ἄφθονος
πηγή, θίασον συγκροτήσαντας, πνευματικὸν στερέ-

ωσον· καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου, στεφάνων δόξης ἀξίωσον
(δίς).
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ξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν
Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

* * *
Τῇ Παρασκευῇ τῆς Ε΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν ψάλλεται

τό Ἀπολυτίκιον: 

Αὐτόμελον. ῏Ηχος πλ. δ΄.

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει, ἐν τῇ
σκηνῇ τοῦ Ἰωσὴφ 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! (γ΄)

* * *

῾Ο Κανὼν τοῦ Ἀκαθίστου, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: 
«Χαρᾶς δοχεῖον, σοὶ πρέπει χαίρειν μόνῃ. Ἰωσήφ».

Ποίημα Ἰωσὴφ  τοῦ  ὑμνογράφου.

᾿Ωδὴ α΄. ῏Ηχος δ΄. ῾Ο Εἱρμός.

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πληρωθήσεται Πνεύματος,
καὶ λόγον ἐρεύξομαι, τῇ βασιλίδι Μητρί· καὶ ὀφθή-

σομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ ἄσω γηθόμενος, ταύτης
τὰ θαύματα (δίς).
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Τροπάρια.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἐν 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.

Ἱλαστήριον τοῦ κόσμου, χαῖρε ἄχραντε Δέσποινα· χαῖρε
κλῖμαξ γῆθεν, πάντας ἀνυψώσασα χάριτι· χαῖρε ἡ γέ-

φυρα ὄντως, ἡ μετάγουσα, ἐκ θανάτου πάντας, πρὸς
ζωὴν τοὺς ὑμνοῦντάς σε.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Οὐρανῶν 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 Πατρί...

Νομοθέτην ἡ τεκοῦσα, ἀληθῶς χαῖρε Δέσποινα, τὸν
τὰς ἀνομίας, πάντων δωρεὰν ἐξαλείφοντα· ἀκατα-

νόητον βάθος, ὕψος ἄῤῥητον, ἀπειρόγαμε, δι’ ἧς ἡμεῖς
ἐθεώθημεν.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Σὲ τὴν πλέξασαν τῷ κόσμῳ, ἀχειρόπλοκον στέφανον,
ἀνυμνολογοῦμεν, Χαῖρέ σοι Παρθένε κραυγάζοντες,

τὸ φυλακτήριον πάντων καὶ χαράκωμα, καὶ κραταίωμα,
καὶ ἱερὸν καταφύγιον.

Τροπάρια.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Στάχυν 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.

Δάμαλις τὸν μόσχον ἡ τεκοῦσα, τὸν ἄμωμον χαῖρε
τοῖς πιστοῖς· χαῖρε ἀμνὰς κυήσασα, Θεοῦ ἀμνὸν

τὸν αἴροντα, κόσμου παντὸς τὰ πταίσματα· χαῖρε θερμὸν
ἱλαστήριον.

Δόξα Πατρί...

Ὄρθρος φαεινὸς χαῖρε ἡ μόνη, τὸν ἥλιον φέρουσα
Χριστόν, φωτὸς κατοικητήριον· χαῖρε τὸ σκότος λύ-

σασα, καὶ τοὺς ζοφώδεις δαίμονας, ὁλοτελῶς ἐκμειώσα-
σα.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Χαῖρε πύλη μόνη ἣν ὁ Λόγος, διώδευσε μόνος ἡ μο-
χλούς, καὶ πύλας ᾅδου Δέσποινα, τῷ τόκῳ σου συν-

τρίψασα· χαῖρε ἡ θεία εἴσοδος, τῶν σωζομένων πανύ-
μνητε.

᾿Ωδὴ  δ΄. ῾Ο Εἱρμός.

Ὁκαθήμενος ἐν δόξῃ, ἐπὶ θρόνου θεότητος, ἐν νεφέλῃ
κούφῃ, ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ ὑπέρθεος, τῇ ἀκηράτῳ πα-

λάμῃ, καὶ διέσωσε, τοὺς κραυγάζοντας· Δόξα Χριστέ, τῇ
δυνάμει σου.



περὶ ἧς λελάληνται σαφῶς· ὄρος ἀλατόμητον, χαῖρε
βάθος ἀμέτρητον.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Εὐρύχωρον σκήνωμα, τοῦ Λόγου χαῖρε Ἄχραντε·
κόχλος ἡ τὸν θεῖον μαργαρίτην, προαγαγοῦσα, χαῖρε

πανθαύμαστε· πάντων πρὸς Θεὸν καταλλαγή, τῶν μα-
καριζόντων σε, Θεοτόκε ἑκάστοτε.

᾿Ωδὴ ς΄. ῾Ο Εἱρμός.

Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον, τελοῦντες ἑορτὴν οἱ
θεόφρονες, τῆς Θεομήτορος, δεῦτε τὰς χεῖρας κρο-

τήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα, Θεὸν δοξάζοντες (δίς).

Τροπάρια.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Παστὰς τοῦ Λόγου ἀμόλυντε, αἰτία τῆς τῶν πάντων
θεώσεως, χαῖρε πανάχραντε, τῶν Προφητῶν περιή-

χημα· χαῖρε τῶν Ἀποστόλων, τὸ ἐγκαλλώπισμα.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἐκ σοῦ ἡ δρόσος ἀπέσταξε, φλογμὸν πολυθεΐας ἡ λύ-
σασα· ὅθεν βοῶμεν σοι· χαῖρε ὁ πόκος ὁ ἔνδροσος,

ὃν Γεδεὼν Παρθένε, προεθεάσατο.

Δόξα Πατρί...

Ἰδού σοι χαῖρε κραυγάζομεν· λιμὴν ἡμῖν γενοῦ θαλατ-
τεύουσι, καὶ ὁρμητήριον, ἐν τῷ πελάγει τῶν θλίψεων,

καὶ τῶν σκανδάλων πάντων, τοῦ πολεμήτορος.
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᾿Ωδὴ ε΄. ῾Ο Εἱρμός.

Ἐξέστη 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. 

Τροπάρια.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ὁδὸν ἡ κυήσασα, ζωῆς χαῖρε Πανάμωμε, ἡ κατακλυ-
σμοῦ τῆς ἁμαρτίας, σώσασα κόσμον· χαῖρε Θεόνυμφε,

ἄκουσμα καὶ λάλημα φρικτόν· χαῖρε ἐνδιαίτημα, τοῦ Δε-
σπότου τῆς κτίσεως.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἰσχὺς 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.

Πυρίμορφον 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 Πατρί...

Ρωννύμενοι σθένει σου, πιστῶς ἀναβοῶμέν σοι· Χαῖρε
πόλις τοῦ παμβασιλέως, δεδοξασμένα καὶ ἀξιάκουστα,



σιλέα Χριστόν· ὃν ἱκέτευε, πάσης νῦν βλάβης ῥύσασθαι,
τοὺς πιστῶς σε προσκυνοῦντας.

Δόξα Πατρί...

Εὐφημεῖ σε, μακαρίζοντα τὰ πέρατα, καὶ ἀνακράζει
σοι· χαῖρε ὁ τόμος ἐν ᾧ, δακτύλῳ ἐγγέγραπται, Πατρὸς

ὁ Λόγος Ἁγνή· ὃν ἱκέτευε, βίβλῳ ζωῆς τοὺς δούλους
σου, καταγράψαι Θεοτόκε.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Ἱκετεύομεν, οἱ δοῦλοί σου καὶ κλίνομεν, γόνυ καρδίας
ἡμῶν· Κλῖνον τὸ οὖς σου Ἁγνή, καὶ σῶσον τοὺς θλίψεσι,

βυθιζομένους ἡμᾶς, καὶ συντήρησον, πάσης ἐχθρῶν ἁλώ-
σεως, τὴν σὴν πόλιν Θεοτόκε.

᾿Ωδὴ η΄. ῾Ο Εἱρμός.

Παῖδας 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.

Νηδύϊ τὸν Λόγον ὑπεδέξω, τὸν πάντα βαστάζοντα
ἐβάστασας· γάλακτι ἐξέθρεψας, νεύματι τὸν τρέ-

φοντα, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, Ἁγνὴ ᾧ ψάλλομεν· τὸν
Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας
τοὺς αἰῶνας.
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Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Χαρᾶς αἰτία χαρίτωσον, ἡμῶν τὸν λογισμὸν τοῦ κραυ-
γάζειν σοι· χαῖρε ἡ ἄφλεκτος βάτος, νεφέλη ὁλόφωτε,

ἡ τοὺς πιστοὺς ἀπαύστως, ἐπισκιάζουσα.

᾿Ωδὴ  ζ΄. ῾Ο Εἱρμός.

Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες, παρὰ τὸν
κτίσαντα· ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν, ἀνδρείως πατήσαντες,

χαίροντες ἔψαλλον· Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος,
καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Τροπάρια.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἀνυμνοῦμέν σε, βοῶντες χαῖρε ὄχημα, ἡλίου τοῦ
νοητοῦ· ἄμπελος ἀληθινή, τὸν βότρυν τὸν πέπειρον,

ἡ γεωργήσασα, οἶνον στάζοντα, τὸν τὰς ψυχὰς εὐφραί-
νοντα, τῶν πιστῶς σε δοξαζόντων.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἰατῆρα, 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.

Ρητορεύουσα, οὐ σθένει γλῶσσα Δέσποινα, ὑμνολογῆσαί
σε· ὑπὲρ γὰρ τὰ Σεραφίμ, ὑψώθης κυήσασα, τὸν βα-
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᾿Ωδὴ  θ΄. ῾Ο Εἱρμός.

Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύματι, λαμπαδουχού-
μενος· πανηγυριζέτω δέ, ἀΰλων νόων, φύσις γεραί-

ρουσα, τὴν ἱερὰν πανήγυριν, τῆς Θεομήτορος, καὶ βοάτω·
χαίροις παμμακάριστε, Θεοτόκε Ἁγνὴ ἀειπάρθενε.

Τροπάρια.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἵνα σοι πιστοί, τὸ χαῖρε κραυγάζωμεν, οἱ διὰ σοῦ τῆς
χαρᾶς, μέτοχοι γενόμενοι, τῆς ἀϊδίου, ῥῦσαι ἡμᾶς πει-

ρασμοῦ, βαρβαρικῆς ἁλώσεως, καὶ πάσης ἄλλης πληγῆς,
διὰ πλῆθος, Κόρη παραπτώσεων, ἐπιούσης βροτοῖς ἁμαρ-
τάνουσιν.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς

Ὤφθης φωτισμός, ἡμῶν καὶ βεβαίωσις· ὅθεν βοῶμέν
σοι· Χαῖρε ἄστρον ἄδυτον, εἰσάγον κόσμῳ, τὸν

μέγαν ἥλιον· χαῖρε ᾿Εδὲμ ἀνοίξασα, τὴν κεκλεισμένην
Ἁγνή· χαῖρε στῦλε, πύρινε εἰσάγουσα, εἰς τὴν ἄνω ζωὴν
τὸ ἀνθρώπινον.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Στῶμεν εὐλαβῶς, ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἡμῶν, καὶ ἐκβοήσωμεν·
χαῖρε κόσμου Δέσποινα· χαῖρε Μαρία, Kυρία πάντων

ἡμῶν· χαῖρε ἡ μόνη ἄμωμος, ἐν γυναιξὶ καὶ καλή· χαῖρε
σκεῦος, μύρον τὸ ἀκένωτον, ἐπὶ σὲ κενωθὲν εἰσδεξάμε-
νον.
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῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Μωσῆς κατενόησεν ἐν βάτῳ, τὸ μέγα μυστήριον τοῦ
τόκου σου· παῖδες προεικόνισαν, τοῦτο ἐμφανέ-

στατα, μέσον πυρὸς ἱστάμενοι, καὶ μὴ φλεγόμενοι, ἀκήρατε
ἁγία Παρθένε· ὅθεν σε ὑμνοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Οἱ 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 Πατρί...

Νεκροὶ διὰ σοῦ ζωοποιοῦνται· ζωὴν γὰρ τὴν ἐνυπό-
στατον ἐκύησας· εὔλαλοι οἱ ἄλαλοι, πρώην χρημα-

τίζοντες, λεπροὶ ἀποκαθαίρονται, νόσοι διώκονται, πνευ-
μάτων ἀερίων τὰ πλήθη, ἥττηνται Παρθένε, βροτῶν ἡ
σωτηρία.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Ἡκόσμῳ τεκοῦσα σωτηρίαν, δι’ ἧς ἀπὸ γῆς εἰς ὕψος
ἤρθημεν, χαίροις παντευλόγητε, σκέπη καὶ κραταί-

ωμα, τεῖχος καὶ ὀχύρωμα, τῶν μελωδούντων Ἁγνή· τὸν
Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας
τοὺς αἰῶνας.
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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 βα-
στάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα.

Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν ἥλιον· χαῖρε, γαστὴρ
ἐνθέου σαρκώσεως.

Χαῖρε, δι’ ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις· χαῖρε, δι’ ἧς βρε-
φουργεῖται ὁ Κτίστης.

Χαῖρε, Νύμφη  ἀνύμφευτε.

Βλέπουσα ἡ Ἁγία, ἑαυτὴν ἐν ἁγνείᾳ, φησὶ τῷ Γαβριὴλ
θαρσαλέως· τὸ παράδοξόν σου τῆς φωνῆς, δυσπα-

ράδεκτόν μου τῇ ψυχῇ φαίνεται· ἀσπόρου γὰρ συλλήψεως
τὴν κύησιν πῶς λέγεις; κράζων·

Ἀλληλούϊα.

Γνῶσιν 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,
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Δόξα Πατρί...

Ἡπεριστερά, ἡ τὸν ἐλεήμονα ἀποκυήσασα, χαῖρε ἀει-
πάρθενε, ὁσίων πάντων, χαῖρε τὸ καύχημα, τῶν

ἀθλητῶν στεφάνωμα· χαῖρε ἁπάντων τε, τῶν Δικαίων,
θεῖον ἐγκαλλώπισμα, καὶ ἡμῶν τῶν πιστῶν τὸ διάσω-
σμα.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Φεῖσαι ὁ Θεός, τῆς κληρονομίας σου, τὰς ἁμαρτίας
ἡμῶν, πάσας παραβλέπων νῦν, εἰς τοῦτο ἔχων,

ἐκδυσωποῦσαν σε, τὴν ἐπὶ γῆς ἀσπόρως σε, κυοφορή-
σασαν, διὰ μέγα, ἔλεος θελήσαντα, μορφωθῆναι Χριστὲ
τὸ ἀλλότριον.

Εἶτα τὸ Κοντάκιον.

῏Ηχος πλ. δ΄. Αὐτόμελον.

Τῇ 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.

Στάσις Α΄

(Ἡ Α΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν ψάλλεται τῇ Παρασκευῇ
τῆς Α΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν).

Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη, εἰπεῖν τῇ
Θεοτόκῳ τὸ χαῖρε (ἐκ γ΄)· καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ,
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Χαῖρε, δεκτὸν πρεσβείας θυμίαμα· χαῖρε, παντὸς τοῦ
κόσμου  ἐξίλασμα.

Χαῖρε, Θεοῦ πρὸς θνητοὺς εὐδοκία· χαῖρε, θνητῶν
πρὸς Θεὸν παῤῥησία.

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων, λογισμῶν ἀμφιβόλων, ὁ σώφρων
Ἰωσὴφ ἐταράχθη, πρὸς τὴν ἄγαμόν σε θεωρῶν, καὶ

κλεψίγαμον ὑπονοῶν ἄμεμπτε· μαθὼν δέ σου τὴν σύλληψιν
ἐκ Πνεύματος Ἁγίου ἔφη·

Ἀλληλούϊα.

Στάσις Β΄

(Ἡ Β΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν ψάλλεται τῇ Παρασκευῇ
τῆς Β΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν).

Ἤκουσαν 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.
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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 μη-

δένα διδάξασα.
Χαῖρε, σοφῶν ὑπερβαίνουσα γνῶσιν· χαῖρε, πιστῶν

καταυγάζουσα φρένας.

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Δύναμις 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·

Ἀλληλούϊα.

Ἔχουσα θεοδόχον, ἡ Παρθένος τὴν μήτραν, ἀνέδραμε
πρὸς τὴν ᾿Ελισάβετ· 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, φυ-
τουργὸν 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.
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Κήρυκες 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·

Ἀλληλούϊα.

Λάμψας 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.

Μέλλοντος Συμεῶνος, τοῦ παρόντος αἰῶνος, μεθί-
στασθαι τοῦ ἀπατεῶνος, ἐπεδόθης ὡς βρέφος αὐτῷ,

ἀλλ’ ἐγνώσθης τούτῳ καὶ Θεὸς τέλειος· διόπερ ἐξεπλάγη,
σοῦ τὴν ἄῤῥητον σοφίαν κράζων·

Ἀλληλούϊα.
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Χαῖρε, στεῤῥὸν τῆς πίστεως ἔρεισμα· χαῖρε, λαμπρὸν
τῆς χάριτος γνώρισμα.

Χαῖρε, δι’ ἧς ἐγυμνώθη ὁ ᾅδης· χαῖρε, δι’ ἧς ἐνεδύθημεν
δόξαν.

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Θεοδρόμον ἀστέρα, θεωρήσαντες μάγοι, τῇ τούτου
ἠκολούθησαν αἴγλῃ· καὶ ὡς λύχνον κρατοῦντες

αὐτόν, δι’ αὐτοῦ ἠρεύνων κραταιὸν ἄνακτα· καὶ φθά-
σαντες τὸν ἄφθαστον, ἐχάρησαν αὐτῷ βοῶντες·

Ἀλληλούϊα.

Ἴδον 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.
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Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω, καὶ τῶν ἄνω οὐδόλως ἀπῆν, ὁ
ἀπερίγραπτος Λόγος· συγκατάβασις γὰρ θεϊκή, οὐ

μετάβασις δὲ τοπικὴ γέγονε, καὶ τόκος ἐκ Παρθένου θε-
ολήπτου, 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 παρ-
θενίαν 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.

Πᾶσα 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·

Ἀλληλούϊα.

Ρήτορας 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·
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Στάσις Γ΄

(Ἡ Γ΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν ψάλλεται τῇ Παρασκευῇ
τῆς Γ΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν).

Νέαν ἔδειξε κτίσιν, ἐμφανίσας ὁ Κτίστης, ἡμῖν τοῖς
ὑπ’ αὐτοῦ γενομένοις· ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας γα-

στρός, 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, ἀπο-
γεννῶσα λυτρωτὴν αἰχμαλώτοις.

Χαῖρε, Κριτοῦ δικαίου δυσώπησις· χαῖρε, πολλῶν πται-
όντων συγχώρησις.

Χαῖρε, στολὴ τῶν γυμνῶν παῤῥησίας· χαῖρε, στοργὴ
πάντα πόθον νικῶσα.

Χαῖρε, Νύμφη  ἀνύμφευτε.

Ξένον 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·

Ἀλληλούϊα.
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Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας· χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σω-
τηρίας.

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.

Ὕμνος 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·

Ἀλληλούϊα.

Φωτοδόχον λαμπάδα, τοῖς ἐν σκότει φανεῖσαν, ὁρῶμεν
τὴν ἁγίαν Παρθένον· τὸ γὰρ ἄϋλον ἅπτουσα φῶς,

ὁδηγεῖ πρὸς γνῶσιν θεϊκὴν ἅπαντας, αὐγῇ τὸν νοῦν φω-
τίζουσα, 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,
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Χαῖρε, σοφίας Θεοῦ δοχεῖον· χαῖρε, προνοίας αὐτοῦ
ταμεῖον.

Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα· χαῖρε, τε-
χνολόγους 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.

Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον, ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ,
πρὸς τοῦτον αὐτεπάγγελτος ἦλθε· καὶ ποιμὴν ὑπάρ-

χων ὡς Θεός, δι’ ἡμᾶς ἐφάνη καθ’ ἡμᾶς ἄνθρωπος·
ὁμοίῳ γὰρ τὸ ὅμοιον καλέσας, ὡς Θεὸς ἀκούει·

Ἀλληλούϊα.

Στάσις Δ΄

(Ἡ Δ΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν ψάλλεται τῇ Παρασκευῇ
τῆς Δ΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν).

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, 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·
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Χαῖρε, χρωτὸς τοῦ ἐμοῦ θεραπεία· χαῖρε, ψυχῆς τῆς
ἐμῆς σωτηρία.

Χαῖρε, Νύμφη  ἀνύμφευτε.

Ὦπανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων Ἁγίων
ἁγιώτατον Λόγον (ἐκ γ΄)· δεξαμένη τὴν νῦν προ-

σφοράν, ἀπὸ πάσης ῥῦσαι συμφορᾶς ἅπαντας· καὶ τῆς
μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τοὺς σοὶ βοῶντας·

Ἀλληλούϊα.

Καὶ πάλιν τὸ Κοντάκιον.

Τῇ 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.

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός,
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (γ΄).

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν, καὶ
ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία 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΄)·

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν, καὶ
ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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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.

Χάριν δοῦναι θελήσας, ὀφλημάτων ἀρχαίων, ὁ πάντων
χρεωλύτης ἀνθρώπων, ἐπεδήμησε δι’ ἑαυτοῦ, πρὸς

τοὺς ἀποδήμους τῆς αὐτοῦ χάριτος· καὶ σχίσας τὸ χειρό-
γραφον, ἀκούει παρὰ πάντων οὕτως·

Ἀλληλούϊα.

Ψάλλοντές 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, καύ-
χημα σεβάσμιον ἱερέων εὐλαβῶν.

Χαῖρε, τῆς ᾿Εκκλησίας ὁ ἀσάλευτος πύργος· χαῖρε,
τῆς βασιλείας τὸ ἀπόρθητον τεῖχος.

Χαῖρε, δι’ ἧς ἐγείρονται τρόπαια· χαῖρε, δι’ ἧς ἐχθροὶ
καταπίπτουσι.
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Τῇ Παρασκευῇ τῆς Ε΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.

Τῇ 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.

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΄). 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν, καὶ
ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

95

Πάτερ 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.

Ὁ Ἱερεύς: Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί
ἡ δόξα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν.

Εἶτα τό Κοντάκιον τῆς ἡμέρας:

Τῇ Παρασκευῇ τῆς Α΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. 

Πίστιν Χριστοῦ ὡσεὶ θώρακα, ἔνδον λαβὼν ἐν καρδίᾳ
σου, τὰς ἐναντίας δυνάμεις κατεπάτησας, Πολύαθλε,

καὶ στέφει οὐρανίῳ, ἐστέφθης αἰωνίως, ὡς ἀήττητος.

Τῇ Παρασκευῇ τῆς Β΄, Γ΄, 

καί Δ΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. 

Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως, τῷ φυτουργῷ τῆς κτίσεως, ἡ
οἰκουμένη προσφέρει σοι, Κύριε, τοὺς θεοφόρους

Μάρτυρας. Ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ τὴν
Ἐκκλησίαν σου, διὰ τῆς Θεοτόκου συντήρησον, Πολυέλεε.
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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 ἀπο-
δεικνύουσα. ῟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 Ἰησοῦ Χριστοῦ. ῟Ω 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.

Εὐχὴ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

(Ἀντιόχου Μοναχοῦ τοῦ Πανδέκτου).

Καὶ δὸς ἡμῖν, Δέσποτα, πρὸς ὕπνον ἀπιοῦσιν, ἀνά-
παυσιν 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,
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Τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγ-
κρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τε-
κοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον σὲ μεγαλύνομεν. Ἐν ὀνόματι
Κυρίου εὐλόγησον, πάτερ.

Ὁ Ἱερεύς: Ὁ Θεός οἰκτιρήσαι ἡμᾶς καί εὐλογήσαι
ἡμᾶς. Ἐπιφάναι τό πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καί ἐλεῆσαι
ἡμᾶς.

Ὁ χορός: Κύριε ἐλέησον (ιβ΄).

Εὐχὴ εἰς τὴν ῾Υπεραγίαν Θεοτόκον.

(Παύλου Μοναχοῦ, Μονῆς Εὐεργέτιδος).

Ἄσπιλε, 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 ἁμαρ-
τωλόν, 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 σπλαγχνί-
σθητι ἐπ’ ἐμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ ἀσώτῳ, καὶ δέξαι μου
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
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Εἶτα ὁ Ἱερεύς ποιεῖ ἀπόλυσιν καί πρό τοῦ «Δι’ εὐχῶν...»
λέγει:

Εὐξώμεθα ὑπέρ εἰρήνης τοῦ κόσμου.
Ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων χριστιανῶν.
Ὑπέρ εὐοδώσεως καί ἐνισχύσεως τοῦ φιλοχρήστου

ἡμῶν στρατοῦ.
Ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν... καί πάσης τῆς ἐν

Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.
Ὑπέρ τῶν ἀπολειφθέντων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν.
Ὑπέρ τῶν διακονούντων καί διακονησάντων ἡμῖν.
Ὑπέρ τῶν μισούντων καί ἀγαπώντων ἡμᾶς.
Ὑπέρ τῶν ἐντειλαμένων ἡμῖν τοῖς ἀναξίοις εὔχεσθαι

ὑπέρ αὐτῶν.
Ὑπέρ ἀναρρήσεως τῶν αἰχμαλώτων.
Ὑπέρ τῶν ἐν θαλάσσῃ καλῶς πλεόντων.
Ὑπέρ τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων.
Εὐξώμεθα καί ὑπέρ εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς.
Καί ὑπέρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων

καί ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων καί
ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων.

Εἴπωμεν καί ὑπέρ ἑαυτῶν τό Κύριε, ἐλέησον. Κύριε,
ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Θεοτοκίον. ῏Ηχος γ΄.

Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου, καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον
τὸ τῆς ἁγνείας σου, ὁ Γαβριὴλ καταπλαγείς, ἐβόα

σοι Θεοτόκε. Ποῖόν σοι ἐγκώμιον προσαγάγω ἐπάξιον;
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τὰ καθ’ ἡμῶν δολίως κινούμενα· τὰς τῆς σαρκὸς ἡμῶν
ἐπαναστάσεις κατάστειλον, καὶ πᾶν γεῶδες καὶ ὑλικὸν
ἡμῶν φρόνημα κοίμισον. Καὶ δώρησαι ἡμῖν, ὁ Θεός, γρή-
γορον νοῦν, σώφρονα λογισμόν, καρδίαν νήφουσαν,
ὕπνον ἐλαφρόν, καὶ πάσης σατανικῆς φαντασίας ἀπηλ-
λαγμένον. Διανάστησον δὲ ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προ-
σευχῆς, 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.

Ὑπερένδοξε, ἀειπάρθενε, εὐλογημένη Θεοτόκε, προ-
σάγαγε τὴν ἡμετέραν προσευχὴν τῷ Υἱῷ σου καὶ

Θεῷ ἡμῶν καὶ αἴτησαι, ἵνα σώσῃ διὰ σοῦ τὰς ψυχὰς
ἡμῶν.

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

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

Κατά τήν Α΄ Ἐβδομάδα τῶν Νηστειῶν ἀναγινώσκεται
τό Εὐαγγέλιον τῆς Παννυχίδος (Ἰωάν. ιε΄, 1-7). 
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τί δὲ ὀνομάσω σε; ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι. Διὸ ὡς προσετάγην
βοῶ σοι. Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη.

Ὁ Ἱερεύς: Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε
Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. 

Ὁ Χορός: Ἀμήν.
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν.

Ψαλμὸς ρμβ΄ (142).

Kύριε, 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. ῞Οτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου· ἐταπεί-
νωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου.᾿Εκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς,
ὡς νεκροὺς αἰῶνος· καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμὲ τὸ πνεῦμά
μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. ᾿Εμνήσθην ἡμερῶν
ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποι-
ήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς
χεῖράς μου· ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Ταχὺ εἰσά-
κουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου. Μὴ ἀπο-
στρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι
τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ἀκουστὸν ποίησόν μοι



Εἶτα τὰ παρόντα τροπάρια.

῏Ηχος δ΄. ῾Ο ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Tῇ 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 πται-
σμάτων· μὴ ἀποστρέψῃς σοὺς δούλους κενούς· σὲ γὰρ
καὶ μόνην ἐλπίδα κεκτήμεθα.

Δόξα Πατρί..., τὸ αὐτό 
ἢ τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ... 

Oὐ σιωπήσομέν ποτε Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου
λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι· εἰμὴ γὰρ σὺ προ ΐστασο πρε-

σβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων;
τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν
Δέσποινα ἐκ σοῦ· σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεὶ ἐκ παν-
τοίων δεινῶν.

Ψαλμὸς ν΄ (50).

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ
κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ

ἀνόμημά μου. ᾿Επὶ 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
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τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοί ἤλπισα. Γνώρισόν μοι,
Κύριε, ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν
ψυχήν μου. ᾿Εξελοῦ 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. ᾿Εν 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 εὐθὺς τό, Θεὸς Κύριος, μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ,
ἐξ ἑκατέρων τῶν Χορῶν.

῏Ηχος δ΄.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος ὁ ἐρχό-
μενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Στίχ. α΄. ᾿Εξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι
εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...

Στίχ. β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνό-
ματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...

Στίχ. γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι θαυ-
μαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...



Εἶτα ψάλλομεν τὸν Κανόνα.

᾿Ωδὴ α΄. ῏Ηχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς, πρός σε καταφεύγω,
σωτηρίαν ἐπιζητῶν· ῏Ω Μῆ τερ τοῦ Λόγου καὶ Παρ-

θένε, τῶν δυσχερῶν καὶ δεινῶν με διάσωσον.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Παθῶν με ταράττουσι προσβολαί, πολλῆς ἀθυμίας,
ἐμπιπλῶσαί μου τὴν ψυχήν· εἰ ρή νευ σον Κόρη τῇ

γαλήνῃ, τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ σου Πανάμωμε.

Δόξα Πατρί...

Σωτῆρα τεκοῦσά σε καὶ Θεόν, δυσωπῶ Παρθένε,
λυτρωθῆναί με τῶν δεινῶν· σοὶ γὰρ νῦν προσφεύγων

ἀνατείνω, καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν διάνοιαν.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί...

Νοσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, ἐπισκο πῆς θείας,
καὶ προνοίας τῆς παρὰ σοῦ, ἀξίωσον μόνη Θε-

ομῆτορ, ὡς ἀγαθὴ ἀγαθοῦ τε λοχεύτρια.

᾿Ωδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Προστασίαν καὶ σκέπην, ζωῆς ἐμῆς τίθημι, σὲ Θεο-
γεννῆτορ Παρθένε· σύ με κυβέρνησον, πρὸς τὸν λι-
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ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαι ω θῇς 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 καθα ρι σθή σομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ
χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ
εὐφροσύνην· ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. ̓Από-
στρεψον 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· ἀγαλ-
λιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δι και  οσύνην σου. Κύριε, τὰ
χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν
αἴνεσίν σου. ῞Οτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλο-
καυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα
συντε τριμ μένον· καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπει-
νωμένην ὁ Θε ὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν
τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη
῾Ιερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀνα-
φορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυ-
σιαστήριόν σου μόσχους.
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Καὶ μνημονεύει ὁ Ἱερεὺς ἐκείνων, δι’οὓς ἡ Παράκλησις
τελεῖται. Μετὰ τὴν δέησιν, τὸ ἑπόμενον Κάθισμα.

῏Ηχος β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν.

Πρεσβεία θερμή, καὶ τεῖχος ἀπροσμάχητον, ἐλέους
πηγή, τοῦ κόσμου καταφύγιον, ἐκτενῶς βοῶμέν

σοι· Θεοτόκε Δέσποινα πρόφθασον, καὶ ἐκ κινδύνων
λύτρωσαι ἡμᾶς, ἡ μόνη ταχέως προστατεύουσα.

᾿Ωδὴ δ΄. Εἰσακήκοα, Κύριε.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Tῶν παθῶν μου τὸν τάραχον, ἡ τὸν κυβερνήτην τε-
κοῦσα Κύριον, καὶ τὸν κλύδωνα κατεύνασον, τῶν

ἐμῶν πταισμάτων Θεονύμφευτε.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Εὐσπλαγχνίας τὴν ἄβυσσον, ἐπικαλουμένῳ τῆς σῆς
παράσχου μοι, ἡ τὸν εὔσπλαγχνον κυ  ήσασα, καὶ

Σωτῆρα πάντων τῶν ὑμνούντων σε.

Δόξα Πατρί...

Ἀπολαύοντες Πάναγνε, τῶν σῶν δωρημάτων εὐχα-
ριστήριον, ἀναμέλπομεν ἐφύμνιον, οἱ γινώσκοντές

σε Θεομήτορα.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί...

Οἱ ἐλπίδα καὶ στήριγμα, καὶ τῆς σωτηρίας τεῖχος
ἀκράδαντον, κεκτημένοι σε Πανύμνητε, δυσχερείας

πάσης ἐκλυτρούμεθα.

μένα σου, τῶν ἀγαθῶν ἡ αἰτία, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα,
μόνη πανύμνητε.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἱκετεύω Παρθένε, τὸν ψυχικὸν τάραχον, καὶ τῆς
ἀθυμίας τὴν ζάλην, διασκεδάσαι μου· σὺ γὰρ Θεόνυμφε,

τὸν ἀρχηγὸν τῆς γαλήνης, τὸν Χριστὸν ἐκύησας, μόνη
Πανάχραντε.

Δόξα Πατρί...

Εὐεργέτην τεκοῦσα, τὸν τῶν καλῶν αἴτιον, τῆς εὐερ-
γεσίας τὸν πλοῦτον, πᾶσιν ἀνάβλυσον· πάντα γὰρ

δύνασαι, ὡς δυνατὸν ἐν ἰσχύϊ, τὸν Χρι-στὸν κυήσασα,
Θεομακάριστε.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί...

Χαλεπαῖς ἀῤῥωστίαις, καὶ νοσεροῖς πάθεσιν, ἐξετα-
ζομένῳ Παρθένε, σύ μοι βοήθησον· τῶν ἰαμάτων

γάρ, ἀνελλιπῆ σε γινώσκω, θησαυρὸν Πανάμωμε, τὸν
ἀδαπάνητον.

Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους σου Θεοτόκε,
ὅτι πάντες μετὰ Θεὸν εἰς σὲ καταφεύγομεν, ὡς

ἄῤῥηκτον τεῖχος καὶ προστασίαν.

Ἐπίβλεψον ἐν εὐμενείᾳ πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν
ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς

ψυχῆς μου τὸ ἄλγος.



῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Προστάτιν σε τῆς ζωῆς ἐπίσταμαι, καὶ φρου ρὰν
ἀσφαλεστάτην  Παρθένε, τῶν πειρασμῶν διαλύουσαν

ὄχλον, καὶ ἐπηρείας δαιμόνων ἐλαύνουσαν· καὶ δέομαι
διὰ παντός, ἐκ φθορᾶς τῶν παθῶν μου ῥυσθῆναί με.

Δόξα Πατρί...

Ὡς τεῖχος καταφυγῆς κεκτήμεθα, καὶ ψυ χῶν σε παν-
τελῆ  σωτηρίαν, καὶ πλατυσμὸν ἐν ταῖς θλίψεσι

Κόρη, καὶ τῷ φωτί σου ἀεὶ ἀγαλλόμεθα. ῏Ω Δέσποινα
καὶ νῦν ἡμᾶς, τῶν παθῶν καὶ κινδύνων διάσωσον.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί...

Ἐν 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.

Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους σου Θεοτόκε,
ὅτι πάντες μετὰ Θεὸν εἰς σὲ καταφεύγομεν, ὡς

ἄῤῥηκτον τεῖχος καὶ προστασίαν.

Ἄχραντε ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ’
ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα, δυσώπησον ὡς

ἔχουσα μητρικὴν παῤῥησίαν.

Ὁ ἱερεὺς μνημονεύει, ὡς δεδήλωται.
Μετὰ δὲ τὴν ἐκφώνησιν,

109

᾿Ωδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἔμπλησον Ἁγνή, εὐφροσύνης τὴν καρδίαν μου, τὴν
σὴν ἀκήρατον διδοῦσα χαράν, τῆς εὐφροσύνης ἡ

γεννήσασα τὸν αἴτιον.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Λύτρωσαι ἡμᾶς, ἐκ κινδύνων Θεοτόκε ̔Α γνή, ἡ αἰωνίαν
τεκοῦσα λύτρωσιν, καὶ τὴν εἰρήνην τὴν πάντα νοῦν

ὑπερέχουσαν.

Δόξα Πατρί...

Λῦσον τὴν ἀχλύν, τῶν πταισμάτων μου Θεόνυμφε,
τῷ φωτισμῷ τῆς σῆς λαμπρότητος, ἡ φῶς τεκοῦσα

τὸ θεῖον καὶ προαιώνιον.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί...

Ἴασαι Ἁγνή, τῶν παθῶν μου τὴν ἀσθένειαν ἐπισκοπῆς
σου ἀξιώσασα, καὶ τὴν ὑγείαν τῇ πρεσβείᾳ σου πα-

ράσχου μοι.

᾿Ωδὴ ς΄. Τὴν δέησιν.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Θανάτου καὶ τῆς φθορᾶς ὡς ἔσωσεν, ἑαυτὸν ἐκδε-
δωκὼς τῷ θανάτῳ, τὴν τῇ φθορᾷ καὶ θανάτῳ μου

φύσιν, κατασχεθεῖσαν Παρθένε δυσώπησον, τὸν Κύριόν
σου καὶ Υἱόν, τῆς ἐχθρῶν κακουργίας με ῥύσασθαι.
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Καὶ εὐθὺς τὸ Προκείμενον.

Μνησθήσομαι 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 πα-
τρός σου, καὶ ἐπιθυμήσει ὁ Βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου.

Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ
γενεᾷ.

Εὐαγγέλιον.
᾿Εκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν (κεφ. α΄ 39-49, 56).

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἀναστᾶσα Μαριάμ, ἐπορεύθη
εἰς ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν ᾿Ιούδα· καὶ

εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν
᾿Ελισάβετ. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν ἡ ᾿Ελισάβετ τὸν
ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ
κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου ἡ ᾿Ελισάβετ,
καί 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 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.
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Κοντάκιον. ῏Ηχος β΄.

Προστασία 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.

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

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

Δόξα Πατρί...

Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει
ὑψοῦται λαμπρύνεται, τῇ Τριαδικῇ Μονάδι ἱερο-

κρυφίως.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί....

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος ῥεῖθρα,
ἀρδεύοντα ἅπασαν τὴν κτίσιν, πρὸς ζωογονίαν.
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Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σοί, κατῃσχυμμένος ἀπὸ σοῦ
ἐκπορεύεται, ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόκε· ἀλλ’ αἰτεῖται

τὴν χάριν, καὶ λαμβάνει τὸ δώρημα, πρὸς τὸ συμφέρον
τῆς αἰτήσεως.

Μεταβολὴ τῶν θλιβομένων, ἀπαλλαγὴ τῶν ἀσθε-
νούντων ὑπάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σῶζε

πόλιν καὶ λαόν, τῶν πολεμουμένων ἡ εἰρήνη, τῶν χει-
μαζομένων ἡ γαλήνη, ἡ μόνη προστασία τῶν πιστῶν.

Ὁ Ἱερεὺς τό, Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου. 
Καὶ ἡμεῖς τό· Κύριε ἐλέησον (ιβ΄). Μετὰ δὲ τό, Ἐλέει καὶ
οἰκτιρμοῖς, ἀποπληροῦμεν τὰς λοιπὰς ᾨδὰς τοῦ Κανό-
νος.

ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Tὴν ἡμῶν σωτηρίαν, ὡς ἠθέλησας Σῶτερ οἰκονομή-
σασθαι, ἐν μήτρᾳ τῆς Παρθένου, κατῴκησας τῷ

κόσμῳ, ἣν προστάτιν ἀνέδειξας· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν,
Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Θελητὴν τοῦ ἐλέους, ὃν ἐγέννησας, Μῆτερ ἁγνή, δυ-
σώπησον, ῥυσθῆναι τῶν πταισμάτων, ψυχῆς τε μο-

λυσμάτων, τοὺς ἐν πίστει κραυγάζοντας· Ὁ τῶν Πατέρων
ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.
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῞Οτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ·
ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.
῞Οτι 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 Πατρί... Ἦχος β΄.

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

Καὶ νῦν καὶ ἀεί.... 

Tαῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον
τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Στίχ. ᾿Ελέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου,
καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ
ἀνόμημά μου.

῏Ηχος πλ. β΄. ῞Ολην ἀποθέμενοι.

Μὴ καταπιστεύσῃς με, ἀνθρωπίνῃ προ στα σίᾳ, Πα-
ναγία 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.

112



Καὶ νῦν καὶ ἀεί....

Tῶν πειρασμῶν σὺ τὰς προσβολὰς ἐκδιώκεις, καὶ
παθῶν τὰς ἐφόδους Παρθένε· ὅθεν σὲ ὑμνοῦ μεν,

εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

᾿Ωδὴ θ΄. ῾Ο Εἱρμός.

Κυρίως Θεοτόκον, σέ ὁμολογοῦμεν, οἱ διὰ σοῦ σε-
σωσμένοι Παρθένε ἁγνή, σὺν Ἀσωμάτοις χορείαις,

σὲ μεγαλύνοντες.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ροήν μου τῶν δακρύων, μὴ ἀποποιήσῃς, ἡ τὸν παντὸς
ἐκ προσώπου πᾶν δάκρυον, ἀφῃρηκότα Παρθένε,

Χριστὸν κυήσασα.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Χαρᾶς μου τὴν καρδίαν, πλήρωσον Παρθένε, ἡ τῆς
χαρᾶς δεξαμένη τὸ πλήρωμα, τῆς ἁμαρτίας τὴν λύ-

πην, ἐξαφανίσασα.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Λιμὴν καὶ προστασία, τῶν σοὶ προσφευγόν των, γενοῦ
Παρθένε καὶ τεῖχος ἀκράδαν τον, καταφυγή τε καὶ

σκέπη, καὶ ἀγαλλίαμα.

Δόξα Πατρί...

Φωτός σου ταῖς ἀκτῖσι, λάμπρυνον Παρθένε, τὸ ζο-
φερὸν τῆς ἀγνοίας διώκουσα, τοὺς εὐσεβῶς Θεο-

τόκον, σὲ καταγγέλλοντας.
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Δόξα Πατρί...

Θησαυρὸν σωτηρίας, καὶ πηγὴν ἀφθαρσίας τὴν σὲ
κυήσασαν, καὶ πύργον ἀσφαλείας, καὶ θύραν μετα-

νοίας, τοῖς κραυγάζουσιν ἔδειξας· ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν,
Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί....

Σωμάτων μαλακίας, καὶ ψυχῶν ἀῤῥωστίας Θεογεν-
νήτρια, τῶν πόθῳ προσιόντων, τῇ σκέπῃ σου τῇ

θείᾳ, θεραπεύειν ἀξίωσον, ἡ τὸν Σωτῆρα Χριστόν, ἡμῖν
ἀποτεκοῦσα.

᾿Ωδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Tοὺς βοηθείας τῆς παρὰ σοῦ δεομένους, μὴ παρίδῃς
Παρθένε, ὑμνοῦντας, καὶ ὑπερυψοῦντάς σε, Κόρη

εἰς αἰῶνας.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Tῶν ἰαμάτων τὸ δαψιλὲς ἐπιχέεις, τοῖς πιστῶς ὑμνοῦσί
σε Παρθένε, καὶ ὑπερυψοῦσι, τὸν ἄφραστόν σου

τόκον.

Δόξα Πατρί...

Tὰς ἀσθενείας μου τῆς ψυχῆς ἰατρεύεις, καὶ σαρκὸς
τὰς ὀδύνας Παρθένε, ἵνα σε δοξάζω, τὴν Κεχαριτω-

μένην.
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Δέσποινα καὶ Μήτηρ τοῦ Λυτρωτοῦ, δέξαι παρα-
κλήσεις, ἀναξίων σῶν ἱκετῶν, ἵνα μεσιτεύσῃς, πρὸς

τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα· ὦ Δέσποινα τοῦ κόσμου, γενοῦ
μεσίτρια.

Ψάλλομεν προθύμως σοι τὴν ᾠδήν, νῦν τῇ πανυμνήτῳ,
Θεοτόκῳ χαρμονικῶς· μετὰ τοῦ Προδρόμου, καὶ

πάντων τῶν Ἁγίων, δυσώπει Θεοτόκε, τοῦ οἰκτειρῆσαι
ἡμᾶς.

Ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν, τῶν μὴ προσκυνούντων,
τὴν Εἰκόνα σου τὴν σεπτήν, τὴν ἱστορηθεῖσαν, ὑπὸ

τοῦ Ἀποστόλου, Λουκᾶ ἱερωτάτου, τὴν Ὁδηγήτριαν.

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου,
Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅ γιοι Πάντες, μετὰ τῆς

Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.

Ὁ ἀ να γνώ στης
Ἅ γι ος ὁ Θε ός, Ἅ γι ος Ἰ σχυ ρός, Ἅ γι ος Ἀ θά να τος, ἐ λέ -

η σον ἡ μᾶς (τρίς).

Δό ξα Πα τρί, καὶ Υἱ ῷ, καὶ Ἁ γί ῳ Πνεύ μα τι. Καὶ νῦν καὶ
ἀ εὶ καὶ εἰς τοὺς αἰ ῶ νας τῶν αἰ ώ νων. Ἀ μήν.

Πα να γί α Τρι άς, ἐ λέ η σον ἡ μᾶς. Κύ ρι ε, ἱ λά σθη τι ταῖς
ἁ μαρ τί αις ἡ μῶν. Δέ σπο τα, συγ χώ ρη σον τὰς ἀ νο μί ας ἡ -
μῖν. Ἅ γι ε, ἐ πί σκε ψαι καὶ ἴ α σαι τὰς ἀ σθε νεί ας ἡ μῶν, ἕ -
νε κεν τοῦ ὀ νό μα τός σου.
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Καὶ νῦν καὶ ἀεί....

Κακώσεως ἐν τόπῳ, τῷ τῆς ἀσθενείας, ταπεινωθέντα
Παρθένε θεράπευσον, ἐξ ἀῤ ῥω στίας εἰς ῥῶσιν, με-

τασκευάζουσα.

Καὶ εὐθὺς τό·

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον,
τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ μητέρα

τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

Tὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν,
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀ διαφθόρως, Θεὸν

Λόγον τεκοῦσαν· τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνο-
μεν.

Καὶ θυμιᾷ ὁ ἱερεὺς τὸ Θυσιαστήριον καὶ τὸν Λαόν, ἢ τὸν
οἶκον, ὅπου ψάλλεται ἡ Παράκλησις· καὶ ἡμεῖς ψάλλο-
μεν τὰ παρόντα Μεγαλυνάρια.

Tὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν, καὶ καθαρωτέραν,
λαμπηδόνων ἡλιακῶν, τὴν λυτρωσαμένην, ἡμᾶς ἐκ

τῆς κατάρας, τὴν Δέσποιναν τοῦ κόσμου, ὕμνοις τιμή-
σωμεν.

Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, ἀσθενεῖ τὸ σῶμα,
ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ ψυχή· πρὸς σὲ καταφεύγω, τὴν

Κεχαριτωμένην· ἐλπὶς ἀπηλπισμένων, σύ μοι βοήθη-
σον.
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ἡμῶν· ἀλλ’ ἐπίβλεψον καὶ νῦν ὡς εὔ σπ λαγχνος, καὶ λύ-
τρωσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς
ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς λα ός σου· πάντες ἔργα χειρῶν σου, καὶ
τὸ ὄνομά σου ἐπικεκλήμεθα.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί....

Tῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν, εὐλογημένη
Θεοτόκε· ἐλπίζοντες εἰς σέ μὴ ἀστοχήσαιμεν· ῥυσθεί-

ημεν διὰ σοῦ τῶν περιστάσεων· Σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτηρία
τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν.

Κατὰ τὴν περίοδον τὼν Παρακλήσεων τοῦ 15Αὐγού-
στου, ἀντὶ τὼν ἀνωτέρω Τροπαρίων, ψάλλεται τὸ Ἀπο-
λυτίκιον τοῦ Ἁγίου τὴς ἡμέρας καὶ τὸ Θεοτοκίον τοῦ
αὐτοῦ Ἤχου.

Ὁ Ἱερεύς: Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός..., κτλ.

Καὶ μνημονεύει πάλιν, ὑπὲρ ὧν ἡ Παράκλησις γίνε-
ται. Τῶν Χριστιανῶν ἀσπαζομένων τὴν εἰκόνα τῆς Θε-
οτόκου, ψάλλονται τὰ παρόντα Τροπάρια.

῏Ηχος β΄. ῞Οτε  ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν.

Πάντων 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
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Κύ ρι ε, ἐ λέ η σον. Κύ ρι ε, ἐ λέ η σον. Κύ ρι ε, ἐ λέ η σον.

Δό ξα Πα τρί, καὶ Υἱ ῷ, καὶ Ἁ γί ῳ Πνεύ μα τι. Καὶ νῦν καὶ
ἀ εὶ καὶ εἰς τοὺς αἰ ῶ νας τῶν αἰ ώ νων. Ἀ μήν.

Πά τερ ἡ μῶν ὁ ἐν τοῖς οὐ ρα νοῖς, ἁ γι α σθή τω τὸ ὄ νο -
μά σου· ἐλ θέ τω ἡ βα σι λεί α σου· γε νη θή τω τὸ θέ λη μά
σου, ὡς ἐν οὐ ρα νῷ, καὶ ἐ πὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρ τον ἡ μῶν τὸν
ἐ πι ού σι ον δὸς ἡ μῖν σή με ρον. Καὶ ἄ φες ἡ μῖν τὰ ὀ φει λή -
μα τα ἡ μῶν, ὡς καὶ ἡ μεῖς ἀ φί ε μεν τοῖς ὀ φει λέ ταις ἡ μῶν.
Καὶ μὴ εἰ σε νέγ κῃς ἡ μᾶς εἰς πει ρα σμόν, ἀλ λὰ ῥῦ σαι ἡ μᾶς
ἀ πὸ τοῦ πο νη ροῦ.

Ὁ Ἱ ε ρεύς: Ὅτι σοῦ ἐ στιν ἡ βα σι λεί α, καὶ ἡ δύ να μις
καὶ ἡ δό ξα, τοῦ Πα τρός, καὶ τοῦ Υἱ οῦ, καὶ τοῦ Ἁ γί ου
Πνεύ μα τος, νῦν καὶ ἀ εὶ καὶ εἰς τοὺς αἰ ῶ νας τῶν αἰ ώ νων.
Ἀμήν.

Οἱ ψάλται τὰ τροπάρια ταῦτα·

Ἦχος πλ. β΄.

Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς· πάσης γὰρ ἀπο-
λογίας ἀποροῦντες, ταύτην σοι τὴν ἱκεσίαν ὡς Δε-

σπότῃ, οἱ ἁμαρτωλοὶ προσφέρομεν· ἐλέησον ἡμᾶς.

Δόξα Πατρί...

Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς· ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν· μὴ
ὀργισθῇς ἡμῖν σφόδρα, μηδὲ μνησθῇς τῶν ἀνομιῶν
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πολλῶν. Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ ῾Υψίστου· ὅθεν σοι προ-
σπίπτομεν ῥῦσαι, πάσης περιστάσεως τοὺς δούλους
σου.

῞Ομοιον.

Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά, καὶ ἀδικουμένων προ-
στάτις, καὶ πενομένων τροφή, ξένων τε παράκλησις,

καὶ βακτηρία τυφλῶν, ἀσθενούντων ἐπίσκεψις, κατα-
πονουμένων, σκέπη καὶ ἀντίληψις, καὶ ὀρφανῶν βοηθός.
Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ ῾Υψίστου, σὺ ὑπάρχεις Ἄχραντε
σπεῦ σον, δυσωποῦμεν ῥύσασθαι τοὺς δούλους σου.

῏Ηχος πλ. δ΄.

Δέσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου,
καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγ κης καὶ θλί-

ψεως.

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

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

Ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν.

Ψαλμὸς 142ος.

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευ χῆς 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· ἐταπεί-
νωσεν 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 χεῖ -
ράς μου· ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυ δρός σοι. Ταχὺ εἰσάκουσόν
μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου. Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ
πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς κατα-



Τροπάρια. Ἦχος δ΄.
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Τῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς νῦν προσδράμωμεν, ἁμαρτωλοὶ
καὶ ταπεινοὶ καὶ προσπέσωμεν, ἐν μετανοίᾳ κρά-

ζοντες 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 Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Τὸ αὐτὸ ἢ τὸ Ἀπολυτίκιον
τοῦ Ἁγίου τοῦ ναοῦ.

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

Οὐ σιωπήσομέν ποτε Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου
λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι· εἰμὴ γὰρ σὺ προ ΐστασο πρε-

σβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων;
τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν
Δέσποινα ἐκ σοῦ· σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεὶ ἐκ παν-
τοίων δεινῶν.

Ὁ ἀναγνώστης χῦμα·
Ψαλμὸς 50ός.

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ
κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ

ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας
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βαίνουσιν 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 εὐ-
θείᾳ· 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 εὐθὺς ψάλλομεν·
Ἦχος δ΄.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος ὁ ἐρχό-
μενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Στίχ. α΄. ᾿Εξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι
εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...

Στίχ. β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνό-
ματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...

Στίχ. γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι θαυ-
μαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...
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φορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυ-
σιαστήριόν σου μόσχους.

Εἶτα ψάλλομεν τὰς Ὠδὰς τοῦ Κανόνος.

Ὠδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὁ Εἱρμός.

Ἁρματηλάτην Φαραὼ ἐβύθισε, τερατουργοῦσα ποτέ,
Μωσαϊκή ῥάβδος, σταυροτύπως πλήξασα, καὶ διε-

λοῦσα θάλασσαν· Ἰσραὴλ δὲ φυγάδα, πεζὸν ὁδίτην διέ-
σωσεν, ᾆσμα τῷ Θεῷ ἀναμέλποντα.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τῶν 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.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἐξ ἀμετρήτων ἀναγκῶν καὶ θλίψεων καὶ ἐξ ἐχθρῶν
δυσμενῶν, καὶ συμφορῶν βίου λυτρωθείς, Πανά-

χραντε, τῇ κραταιᾷ δυνάμει σου, ἀνυμνῶ, μεγαλύνω
τὴν ἄμετρόν σου συμπάθειαν καὶ τὴν εἰς ἐμέ σου παρά-
κλησιν.

Δόξα Πατρὶ...

Νῦν 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.
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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 δικαι ω θῇς 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 καθα ρι σθή σομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ
χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ
εὐ φροσύνην· ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπό-
στρεψον 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· ἀγαλ-
λιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δι και  οσύνην σου. Κύριε, τὰ
χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν
αἴνεσίν σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλο-
καυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα
συντε τριμ μένον· καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπει-
νωμένην ὁ Θε ὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν
τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη
Ἰερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀνα-
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Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Ἀληθῆ Θεοτόκον ὁμολογῶ, Δέσποινα, σὲ τὴν τοῦ
θανάτου τὸ κράτος ἐξαφανίσασαν· ὡς γὰρ φυσίζωος,

ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν τοῦ ᾅδου πρὸς ζωὴν ἀνήγαγες, εἰς
γῆν με ῥεύσαντα.

Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους σου, Θεοτόκε,
ὅτι πάντες μετὰ Θεὸν εἰς σὲ καταφεύγομεν, ὡς

ἄῤῥηκτον τεῖχος καὶ προστασίαν.

Ἐπίβλεψον ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν
ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς

ψυχῆς μου τὸ ἄλγος.

Ὁ Ἱερεύς: Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός
σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Ὁ Χορὸς (ἐν ἑκάστῃ δεήσει): Κύριε, ἐλέησον (γ΄).

Ὁ Ἱερεύς: Ἔτι δεόμεθα, ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν
(δεῖνος) καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας,
σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν
ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θε οῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν
καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ πα-
ρεπιδημούντων ἐν τῇ πό λει (κώμῃ ἢ νήσῳ) ταύτῃ, τῶν
ἐνοριτῶν, ἐπι τρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν τοῦ
ἁγίου ναοῦ τούτου. 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ... (καὶ μνη-
μονεύει ὀνομαστὶ τῶν δι’ οὓς ἡ Παράκλησις τελεῖται).
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Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Οὐ σιωπήσω τοῦ βοᾶν τρανότατα 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;

Ὠδὴ γ΄.  Ὁ Εἱρμός.

Οὐρανίας ἁψῖδος ὀροφουργέ Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας
δομῆτορ, σὺ μὲ στερέωσον, ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν

ἐφετῶν ἡ ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνε φι-
λάνθρωπε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἀπορήσας ἐκ πάντων, ὀδυνηρῶς κράζω σοι· πρό-
φθασον θερμὴ προστασία, καὶ σὴν βοήθειαν δός

μοι τῷ δούλῳ σου, τῷ ταπεινῷ καὶ ἀθλίῳ, τῷ τὴν σὴν
ἀντίληψιν ἐπιζητοῦντι θερμῶς.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἐθαυμάστωσας 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.

Δόξα Πατρί...

Καταιγίς με χειμάζει τῶν συμφορῶν, Δέσποινα, καὶ
τῶν λυπηρῶν τρικυμίαι καταποντίζουσιν· ἀλλὰ

προφθάσασα, χεῖρά μοι δὸς βοηθείας, ἡ θερμὴ ἀντίληψις
καὶ προστασία μου.
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Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τὸν 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.

Δόξα Πατρὶ...

Σὲ 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.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Πῶς ἐξειπεῖν σοῦ κατ’ ἀξίαν δυνήσομαι, τοὺς ἀμέτρους
οἰκτιρμούς, ὦ Δέσποινα, τοὺς τὴν ἐμὴν πάντοτε

ψυχήν, δεινῶς πυρουμένην, ὡς ὕδωρ περιδροσίσαντας;
Ἀλλ’ ὢ τῆς σῆς προνοίας καὶ τῆς εὐεργεσίας, ἧς ἀφθόνως
αὐτὸς παραπήλαυσα!

Ὠδὴ ε΄. Ὁ Εἱρμός.

Ἵνα 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.
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Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ
σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ
τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων.

Ὁ Χορός: Ἀμήν.

Κάθισμα. Ἦχος β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν.

Πρεσβεία θερμή, καὶ τεῖχος ἀ προσμάχητον, ἐλέους
πηγή, τοῦ κόσμου καταφύγιον, ἐκτενῶς βοῶμέν

σοι· Θεοτόκε Δέσποινα πρό φθασον, καὶ ἐκ κινδύνων
λύτρωσαι ἡμᾶς, ἡ μόνη ταχέως προστατεύουσα.

Ὠδὴ δ΄. Ὁ Εἱρμός.

Σύ 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.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Καὶ ποῦ λοιπὸν ἄλλην εὑρήσω ἀντίληψιν; ποῦ προ-
σφύγω; 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.
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Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τὰ νέφη τῶν λυπηρῶν ἐκάλυψαν, τὴν ἀθλίαν μου
ψυχὴν καὶ καρδίαν, καὶ σκοτασμὸν ἐμποι οῦσί μοι,

Κόρη, ἀλλ’ ἡ γεννήσασα φῶς τὸ ἀπρόσιτον, ἀπέλασον
ταῦτα μακράν, τῇ ἐμπνεύσει τῆς θείας πρεσβείας σου.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Παράκλησιν 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 ἀντίλη-
ψιν.

Δόξα Πατρὶ...

Οὐ 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.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Ἐκύκλωσαν αἱ τοῦ βίου με ζάλαι, ὥσπερ μέλισσαι κη-
ρίον Παρθένε, καὶ τὴν ἐμὴν κατασχοῦσαι καρδίαν,

κατατιτρώσκουσι βέλει τῶν θλίψεων· ἀλλ’ εὕροιμί σε
βοηθόν, καὶ διώκτην καὶ ῥύστην πανάχραντε.

Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους σου Θεοτόκε,
ὅτι πάντες μετὰ Θεὸν εἰς σὲ καταφεύγομεν, ὡς

ἄῤῥηκτον τεῖχος καὶ προστασίαν.
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Εὐχαρίστως 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.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Οἱ μισοῦντές με μάτην, βέλεμνα καὶ ξίφη καὶ λάκκον
ηὐτρέπισαν, καὶ ἐπιζητοῦσι τὸ πανάθλιον σῶμα

σπαράξαι μου, καὶ καταβιβάσαι πρὸς γῆν, Ἁγνή, ἐπιζη-
τοῦσιν· ἀλλ’ ἐκ τούτων προφθάσασα σῶσόν με.

Δόξα Πατρὶ...

Ἀπὸ πάσης ἀνάγκης, θλίψεως καὶ νόσου καὶ βλάβης
με λύτρωσαι, καὶ τῇ σῇ δυνάμει, ἐν τῇ σκέπῃ σου

φύλαξον ἄτρωτον, ἐκ παντὸς κινδύνου καὶ ἐξ ἐχθρῶν
τῶν πολεμούντων, καὶ μισούντων με, Κόρη πανύμνητε.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Τί σοι δῶρον προσάξω τῆς εὐχαριστίας, ἀνθ’ ὧνπερ
ἀπήλαυσα, τῶν σῶν δωρημάτων, καὶ τῆς σῆς ἀμε-

τρήτου χρηστότητος; Τοιγαροῦν δοξάζω, ὑμνολογῶ καὶ
μεγαλύνω, σοῦ τὴν ἄφατον πρός με συμπάθειαν.

Ὠδὴ στ΄. Ὁ Εἱρμός.

Τὴν 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 Ἰω -
νᾶς· Ἐκ φθορᾶς ὁ Θεός με ἀνά  γαγε.
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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.

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

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς
χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε ἀπεξηραμένοι (δίς).

Δόξα Πατρὶ...

Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει
ὑψοῦ ται, λαμπρύνεται, τῇ Τριαδικῇ μονάδι, ἱερο-

κρυφίως.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος ῥεῖθρα,
ἀρδεύοντα, ἅπασαν τὴν κτίσιν, πρὸς ζωογονίαν.

Καὶ εὐθὺς τὸ Προκείμενον.

Μνησθήσομαι 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.
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Ἄχραντε ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ’
ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα, δυσώπησον ὡς

ἔχουσα μητρικὴν παῤῥησίαν.

Ὁ Ἱερεύς: Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέ γα ἔλεός
σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Ὁ Χορὸς (ἐν ἑκάστῃ δεήσει): Κύριε, ἐλέησον (γ΄).

Ὁ Ἱερεύς: Ἔτι δεόμεθα, ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν
(δεῖνος) καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας,
σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν
ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θε οῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν
καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ πα-
ρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει (κώμῃ ἢ νήσῳ) ταύτῃ, τῶν
ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν τοῦ
ἁγίου ναοῦ τούτου. 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν δού λων τοῦ Θεοῦ... (καὶ μνη-
μονεύει ὀνομαστὶ τῶν δι’ οὓς ἡ Παράκλησις τελεῖται).

Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ
σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ
τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων.

Ὁ Χορός: Ἀμήν.

Κοντάκιον. Ἦχος β΄.

Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία
πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε, μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν
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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.

Ὁ Χορός: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

Εἶτα ψάλλομεν:
Ἦχος β΄.

Δόξα Πατρὶ...

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

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Ταῖς 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.

Μὴ καταπιστεύσῃς με, ἀνθρωπίνῃ προ στα σίᾳ, Πα-
ναγία Δέσποινα, ἀλλὰ δέξαι δέησιν τοῦ ἱκέτου

σου· θλῖψις γὰρ ἔχει με, φέρειν οὐ δύναμαι, τῶν δαιμόνων
τὰ τοξεύματα· σκέπην οὐ κέκτημαι, οὐδὲ ποῦ προσφύγω
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Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ
γενεᾷ.

Ὁ Ἱερεύς: Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιω θῆναι ἡμᾶς τῆς ἀκρο-
άσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου, Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν
ἱκε τεύσωμεν.

Ὁ Χορός: Κύριε, ἐλέησον (γ΄).

Ὁ Ἱερεύς: Σοφία. Ὀρθοὶ ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγ-
γελίου. Εἰρήνη πᾶσι.

Ὁ Χορός: Καὶ τῷ πνεύματί σου.

Ὁ Ἱερεύς: Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγί ου Εὐαγγελίου τὸ
ἀνάγνωσμα. Πρόσχωμεν.

Ὁ Χορός: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

Ὁ Ἱερεύς: Τὸ Εὐαγγέλιον.
(Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28)

Τῷ 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 πε  ρὶ
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 τυρ-
βάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία. Μαρία δὲ τὴν

134



Ἀλεξανδρείας· Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις, Σπυρίδωνος
ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος καὶ Νεκταρίου Πενταπόλεως,
τῶν θαυματουργῶν. Τῶν ἁγίων ἐνδόξων μεγαλομαρτύ-
ρων Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, Δημητρίου τοῦ Μυ-
ροβλύτου, Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος καὶ Θεοδώρου τοῦ
Στρατηλάτου, Μηνᾶ τοῦ θαυματουργοῦ, τῶν ἱερομαρ-
τύρων Χαραλάμπους καὶ Ἐλευθερίου· τῶν ἁγίων ἐνδόξων
καὶ καλλινίκων Μαρτύρων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων
Πατέρων ἡμῶν, (τοῦ Ἁγίου τοῦ ναοῦ ἐφ’ ὅσον δὲν
ἐμνημονεύθη ἐν τοῖς ἄνω)· τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεο-
πατόρων Ἰωακείμ καὶ Ἄννης· (τοῦ Ἁγίου τῆς ἡμέρας),
καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων. Ἱκετεύομέν σε, μόνε πολυέλεε
Κύριε, ἐπάκουσον ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν δεομένων σου
καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

Ὁ Χορός: Κύριε, ἐλέησον (ιβ΄).

Ὁ Ἱερεύς: Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ
Μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ’ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ
παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Χορός: Ἀμήν.

Ὠδὴ  ζ΄. Ὁ Εἱρμός.

Παῖδες Ἑβραίων ἐν καμίνῳ, κατεπάτησαν τὴν φλόγα
θαρσαλέως, καὶ εἰς δρόσον τὸ πῦρ, μετέβαλον βοῶντες·

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς εἰς τούς αἰῶνας.
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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.

Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σοί, κατῃσχυμμένος ἀπὸ σοῦ
ἐκπορεύεται, ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόκε· ἀλλ’ αἰτεῖται

τὴν χάριν, καὶ λαμβάνει τὸ δώρημα, πρὸς τὸ συμφέρον
τῆς αἰτήσεως.

Μεταβολὴ τῶν θλιβομένων, ἀπαλλαγὴ τῶν ἀσθε-
νούντων ὑπάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σῶζε

πόλιν καὶ λαόν, τῶν πολεμουμένων ἡ εἰρήνη, τῶν χει-
μαζομένων ἡ γαλήνη, ἡ μόνη προστασία τῶν πιστῶν.

Ὁ Ἱερεύς: Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον
τὴν κληρονομίαν σου· ἐπίσκεψαι τὸν κόσμον σου ἐν
ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς· ὕψωσον κέρας Χριστιανῶν Ὀρθο-
δόξων, καὶ κατάπεμψον ἐφ’ ἡμᾶς τὰ ἐλέη σου τὰ
πλούσια· πρεσβείαις τῆς παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας· δυνάμει τοῦ τιμίου
καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις τῶν τιμίων ἐπου-
ρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου ἐνδόξου
προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν
ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τῶν ἐν
ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, μεγάλων Ἱεραρχῶν καὶ Οἰκου-
μενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου
τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀθανα-
σίου καὶ Κυρίλλου, Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, πατριαρχῶν
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ἀλλὰ δίδου μοι χεῖρα βοηθείας, καταποντουμένῳ κα-
κώσεσι τοῦ βίου.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Περιστάσεις 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.

Δόξα Πατρὶ...

Ἐν 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.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Χαῖρε θρόνε πυρίμορφε Κυρίου, χαῖρε θεία καὶ μαν-
ναδόχε στάμνε, χαῖρε χρυσῆ λυχνία, λαμπὰς ἄσβεστε,

χαῖρε τῶν παρθένων δόξα καὶ μητέρων ὡράϊσμα καὶ
κλέος.

Ὠδὴ θ΄. Ὁ Εἱρμός.

Ἐξέστη ἐπὶ τοῦτο ὁ οὐρανός, καὶ τῆς γῆς κατεπλάγη
τὰ πέρατα, ὅτι Θεός, ὤφθη τοῖς ἀνθρώποις σωμα-

τικῶς, καὶ ἡ γαστήρ σου γέγονεν, εὐρυχωροτέρα τῶν
οὐρα νῶν· διό σε Θεοτόκε, Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, τα-
ξιαρχίαι μεγαλύνουσιν.
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Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Φῶς ἡ τεκοῦσα Θεοτόκε, σκοτισθέντα με νυκτὶ
ἁμαρτημάτων, φωταγώγησον σύ, φωτὸς οὖσα δο-

χεῖον, τὸ καθαρὸν καὶ ἄμωμον, ἵνα πόθῳ σε δοξάζω.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Σκέπη γενοῦ καὶ προστασία, καὶ ἀντίληψις καὶ καύ-
χημα Παρθένε, γυμνωθέντι μοι νῦν ἁπάσης βοηθείας,

ἀβοηθήτων δύναμις, καὶ ἐλπὶς ἀπηλπισμένων.

Δόξα Πατρὶ...

Ὅλῃ ψυχῇ καὶ διανοίᾳ, καὶ καρδίᾳ σε καὶ χείλεσι δο-
ξάζω, ἀπολαύσας τῶν σῶν μεγάλων χαρισμάτων·

ἀλλ’ ὢ τῆς σῆς χρηστό τητος καὶ ἀπείρων σου θαυμά-
των!

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Βλέψον ἱλέῳ ὄμματί σου, καὶ ἐπίσκεψαι τὴν κάκωσιν
ἣν ἔχω· καὶ δεινῶν συμφορῶν καὶ βλάβης καὶ κινδύ-

νων, καὶ πειρασμῶν με λύτρωσαι, ἀμετρήτῳ σου ἐλέει.

Ὠδὴ η΄. Ὁ Εἱρμός.

Τὸν ἐν ὄρει, ἁγίῳ δοξασθέντα, καὶ ἐν βάτῳ πυρὶ τὸ
τῆς Ἀειπαρθένου, τῷ Μωϋσεῖ μυστήριον γνωρίσαντα,

Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Διὰ σπλάγχνα ἐλέους σου, Παρθένε, μὴ παρίδῃς, σε-
μνή, ποντούμενόν με σάλῳ, βιοτικῶν κυμάτων,
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Καὶ εὐθύς, τὸ

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον,
τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ μητέρα

τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγ-
κρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀ διαφθόρως, Θεὸν Λόγον
τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Καὶ θυμιᾷ ὁ Ἱερεὺς τὸ Θυσιαστήριον καὶ τὸν Λαόν,
ἢ τὸν οἶκον ὅπου ψάλλεται ἡ Παράκλησις· καὶ ὁ Χορὸς
ψάλλει τὰ παρόντα Μεγαλυνάρια.

Τὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν, καὶ καθαρωτέραν,
λαμπηδόνων ἡλια κῶν, τὴν λυτρωσαμένην, ἡμᾶς ἐκ

τῆς κατάρας, τὴν Δέσποιναν τοῦ κόσμου, ὕμνοις τιμή-
σωμεν.

Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, ἀσθενεῖ τὸ σῶμα,
ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ ψυχή· πρὸς σὲ καταφεύγω, τὴν

Κεχαριτωμένην· ἐλπὶς ἀπηλπισμένων, σύ μοι βοήθη-
σον.

Δέσποινα καὶ Μήτηρ τοῦ Λυτρωτοῦ, δέξαι παρα-
κλήσεις, ἀναξίων σῶν ἱκετῶν, ἵνα μεσιτεύ σῃς, πρὸς

τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα· ὦ Δέσποινα τοῦ κόσμου, γενοῦ
μεσίτρια.

Ψάλλομεν προθύμως σοὶ τὴν ᾠδήν, νῦν τῇ πανυμνήτῳ,
Θεοτόκῳ χαρμονικῶς· μετὰ τοῦ Προδρόμου, καὶ πάν-

των τῶν Ἁγίων, δυσώπει Θεοτόκε, τοῦ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς.
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Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Πρὸς τίνα καταφύγω ἄλλην, Ἁγνή; ποῦ προσδράμω
λοιπὸν καὶ σωθήσομαι; ποῦ πορευθῶ; ποίαν δὲ

ἐφεύρω καταφυγήν; ποίαν θερ μὴν ἀντίληψιν; ποίαν ἐν
ταῖς θλίψεσι βοηθόν; Εἰς σὲ μόνην ἐλπίζω, εἰς σὲ μόνην
καυχῶμαι, καὶ ἐπὶ σὲ θαῤῥῶν κατέφυγον.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Οὐκ 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.

Δόξα Πατρὶ...

Ἐν ὕμνοις εὐχαρίστοις δοξολογῶ, καὶ γεραίρω τὸ ἄμε-
τρον ἔλεος, καὶ τὴν πολλὴν δύναμίν σου πᾶσιν ὁμο-

λογῶ, καὶ τὰς εὐεργεσίας σου, ἃς ὑπερεκένωσας εἰς
ἐμέ, κηρύττω, μεγαλύνω, ψυχῇ τε καὶ καρδίᾳ, καὶ
λογισμῷ καὶ γλώσσῃ πάντοτε.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Τὴν 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.
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μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πει ρασμόν, ἀλλὰ ῥῦ σαι ἡμᾶς
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ
δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Χορός: Ἀμήν.

Τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου (τῆς ἡμέρας) καὶ τὸ Θεο-
τοκίον τοῦ αὐτοῦ ἤχου.

Ὁ Ἱερεύς: Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός
σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Ὁ Χορὸς (ἐν ἑκάστῃ δεήσει): Κύριε, ἐλέησον (γ΄).

Ὁ Ἱερεύς: Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν
(δεῖνος) καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος. 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σω-
τηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν
ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θε οῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν
καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ πα-
ρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει (κώμῃ ἢ νήσῳ) ταύτῃ, τῶν
ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν τοῦ
ἁγίου ναοῦ τούτου.

Ἔτι δεόμεθα καὶ ὑπὲρ τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ... (καὶ
μνημονεύει ὀνομαστὶ τῶν δι’ οὓς ἡ Παράκλησις τελεῖται).

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν
ἐκκλησίαν καὶ τὴν πόλιν (κώμην ἢ νῆσον) ταύτην, καὶ
πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν ἀπὸ ὀργῆς, λοιμοῦ, λιμοῦ, σει-
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Ἄλαλα 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·

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου,
Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅ γιοι πάντες, μετὰ τῆς

Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.

Ὁ Ἀναγνώστης:

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέ-
ησον ἡμᾶς (γ΄).

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ  μα τι. Καὶ νῦν καὶ
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς· Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς
ἁμαρτίαις ἡ μῶν· Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀ -

νομίας ἡμῖν· Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας
ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε, ἐλέησον (γ΄).

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ  μα τι. Καὶ νῦν καὶ
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά
σου· ἐλθέ τω 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
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τῆς ἡμέρας) καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι
ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων Θεός.

Ὁ Χορός: Ἀμήν.

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε,
Γεθσημανῇ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα· καὶ

σὺ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα.

Ὁγλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά,
Χριστιανῶν ἡ προστάτις, Παρθένε μήτηρ Κυρίου,

ἀντιλαβοῦ μου καὶ ῥῦσαι, τῶν αἰωνίων βασάνων.

Καὶ σὲ μεσίτριαν ἔχω, πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν·
μή μου ἐλέγξῃ τὰς πράξεις, ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων·

παρακαλῶ σε Παρθένε, βοήθησόν μοι ἐν τάχει.

Χρυσοπλοκώτατε πύργε, καὶ δωδεκάτειχε πόλις,
ἡλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα τοῦ βασιλέως, ἀκα-

τανόητον θαῦμα, πῶς γαλουχεῖς τὸν Δεσπότην.

Ὁ Ἱερεύς: Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε
Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.

Ὁ Χορός: Ἀμήν.
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σμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς
ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου καὶ αἰφνιδίου θανάτου·
ὑπὲρ τοῦ ἵλεων, εὐμενῆ καὶ εὐδιάλλακτον γενέσθαι τὸν
ἀγαθὸν καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν ἡμῶν, τοῦ ἀποστρέψαι
καὶ διασκεδάσαι πᾶσαν ὀργὴν καὶ νόσον τὴν καθ’ ἡμῶν
κινουμένην καὶ ῥύσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐπικειμένης
δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς.

Ἔτι δεόμεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν
Θεὸν φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ
ἐλεῆσαι ἡμᾶς.

Ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἡ ἐλπὶς
πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ μα-
κράν· καὶ ἵλεως, ἵλεως γενοῦ ἡμῖν, Δέσποτα, ἐπὶ ταῖς
ἁμαρτίαις ἡμῶν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. Ἐλεήμων γὰρ καὶ
φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀνα-
πέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Χορός: Ἀμήν.

Ἀπόλυσις.

Ὁ Ἱερεύς: Δόξα σοι ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα
Σοι. Χριστὸς ὁ ἀληθινός Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς
παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας Αὐτοῦ Μητρός· τῶν
ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστό λων· τῶν ἁγίων
ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ θεο-
φόρων Πατέρων ἡμῶν, (τοῦ Ἁγίου τοῦ ναοῦ), τῶν ἁγίων
καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακείμ καὶ Ἄννης, (τοῦ Ἁγίου
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν πάντοτε, νῦν καί
ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων.

Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν δόξα σοι.

Bασιλεῦ 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.

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός,
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (γ΄).

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν, καὶ
ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία 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΄)·
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ψυχήν μου. ᾿Εξελοῦ 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. ̓ Εν 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 σου εἰμι.

Ἦχος δ΄.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος ὁ ἐρχό-
μενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Στίχ. α΄. ᾿Εξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι
εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...

Στίχ. β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνό-
ματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...

Στίχ. γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι θαυ-
μαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...

Εἴτα τά παρόντα Τροπάρια.
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Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν, καὶ
ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Πάτερ 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.

Ψαλμὸς ρμβ΄ (142).

Kύριε, 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. ῞Οτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου· ἐταπεί-
νωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου.᾿Εκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς,
ὡς νεκροὺς αἰῶνος· καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμὲ τὸ πνεῦμά
μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. ̓ Εμνήσθην ἡμερῶν
ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποι-
ήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς
χεῖράς μου· ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Ταχὺ εἰσά-
κουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου. Μὴ ἀπο-
στρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι
τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ἀκουστὸν ποίησόν μοι
τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοί ἤλπισα. Γνώρισόν μοι,
Κύριε, ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν
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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 καθα ρι σθή σομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ
χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ
εὐφροσύνην· ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπό-
στρεψον 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· ἀγαλ-
λιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δι και  οσύνην σου. Κύριε, τὰ
χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν
αἴνεσίν σου. ῞Οτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλο-
καυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα
συντε τριμ μένον· καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπει-
νωμένην ὁ Θε ὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν
τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη
῾Ιερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀνα-
φορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυ-
σιαστήριόν σου μόσχους.

Εἴτα ψάλλομεν τάς Ὠδάς τοῦ Κανόνος.
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Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Τόν ἱεράρχην τοῦ Χριστοῦ τόν πανένδοξον καί τρο-
παιοῦχον εὐσεβείας ἀήττητον, τῶν ὀρθοδόξων καύ-

χημα, Σπυρίδωνα σοφόν, πάντες ἀνυμνήσωμεν, πρός
αὐτόν ἐκβοῶντες, ρῦσαι ἰκεσίαις σου, πειρασμῶν καί
κινδύνων, τούς μετά πόθου, Πάνσεπτε, τό σόν, καταφι-
λοῦντας ἱερόν ἐκτύπωμα.

Δόξα Πατρί...

Καί νῦν καί ἀεί...

Θεοτοκίον.

Tῇ 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 πται-
σμάτων· μὴ ἀποστρέψῃς σοὺς δούλους κενούς· σὲ γὰρ
καὶ μόνην ἐλπίδα κεκτήμεθα.

Ψαλμὸς ν΄ (50).

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ
κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ

ἀνόμημά μου. ᾿Επὶ 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 δικαι ω θῇς ἐν τοῖς λόγοις
σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. ᾿Ιδοὺ γὰρ ἐν
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Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Κόρος οὐ προσγίνεται, τοῖς σέ τιμῶσι Σπυρίδων Ὅσιε,
Σύ γάρ ἡμῶν, προστάτης καί ρύστης, καί τιμή καί

ἀντίληψης.

Δόξα Πατρί...

Ἁπάσης μέ θλίψεως, καί ἐκ κινδύνων, Σπυρίδων Ὅσιε,
σαῖς προσευχαῖς καί παντοίων νόσων καί κολάσεως

λύτρωσε.

Καί νῦν καί ἀεί...

Ἔχων τήν ἐλπίδα μου ἐν σοί πανάσπιλε Δέσποινα ὅλην
πρός σέ, ἀνατείνω χαίρων τήν ψυχήν καί διάνοιαν.

Ὠδή δ΄. Εἰσακήκοα, Κύριε

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Ὦπολύφωτε ἥλιε τῶν Πατέρων κλέος Σπυρίδων ὅσιε,
τούς τιμῶντάς σε ἀξίωσον, φωταγωγηθῆναι ταῖς

πρεσβείαις σου.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Παρεστώς τοῦ Παντάνακτος, θρόνῳ αἰωνίῳ τούς ἀνυ-
μνοῦντάς σε, ὦ Σπυρίδων ἐλευθέρωσον, ἐκ παντός

κινδύνου ἱκεσίαις σου.

Δόξα Πατρί...

Ὡς τόν ὄφιν μετέβαλες, εἰς χρυσόν Σπυρίδων πανα-
γιώτατε, οὕτω δέομαι μετάβαλε, ἀπό τῶν κακῶν με

εἰς μετάνοιαν.
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Ὠδή α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγράν διοδεύσας.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Σπυρίδων μακάριε τῶν πιστῶν, ἀντιλήπτωρ μέγα, τήν
πρεσβείαν σου συνεργόν, ἡμῖν πᾶσι δίδου τοῖς ἐκ

πόθου, ἀσπαζομένοις τήν θείαν εἰκόνα σου.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Πᾶσαι εὐσεβούντων ὤ θαυμαστέ, Σπυρίδων αἱ τάξεις,
ἀνυμνοῦσί σε ἀληθῶς, Θεός γάρ ὁ πλάστης καί δε-

σπότης, ἀξιοχρέως σέ πάτερ ἐδόξασε.

Δόξα Πατρί...

Φωτί τῷ ἀΰλῳ ἐν οὐρανῷ, Σπυρίδων Παμμάκαρ, σύν
ἀγγέλοις σύ ἐντρυφῶν, ταῖς πρός τόν Δεσπότην

εὐπροσδέκτοις, ἡμᾶς λιταῖς σου φωταγώγησον.

Καί νῦν καί ἀεί...

Συνέχομαι κινδύνοις καί πειρασμοῖς, καί πρός σέ
Παρθένε, καταφεύγων ἐπιζητῶ, τήν λύσιν αὐτῶν

καί σωτήριαν, διό λιταῖς σου τόν δοῦλόν σου οἴκτηρον.

Ὠδή γ΄. Σύ εἶ τό στερέωμα

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Νεκράν σύ ἐφώνησας, ἐκ τοῦ μνημείου Σπυρίδων
Ὅσιε, οὕτω καμέ, πταίσμασι θανόντα, σαῖς λιταῖς

ἐξανάστησον.
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Ὠδή στ΄. Τήν δέησιν ἐκχεῶ

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Νεκρώσας, σοῦ τῆς σαρκός τάς κινήσεις, ἐξανέστησας
νεκρούς ὦ Σπυρίδων, ζωοποιῷ καί ἐνθέῳ σου λόγῳ.

Ὅθεν κἀμοῦ τήν ψυχήν πάτερ ἅγιε, ταῖς σαῖς λιταῖς ὡς
συμπαθής, νεκρωθεῖσαν τοῖς πάθεσι ζώωσον. 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Συνέχει με τῶν πταισμάτων θάλασσα, καί χειμάζει
τρικυμία κινδύνων, καί πρός βυθόν ἀπωλείας κα-

θέλκει, τῶν ἀνιάτων παθῶν ἡ ἀντίπνοια, Θεόν ὁ κηρύξας
τόν Χριστόν, ὦ Σπυρίδων τῶν κλύδωνα κόπασον.

Δόξα Πατρί...

Προστάτα τῶν θλιβωμένων Σπυρίδων, μολυνθεῖσαν
ἡδοναῖς τήν ψυχήν μου διά λουτροῦ κατανύξεως

θείας, καθαρτικῶν τε δακρύων ἀπόλουσον. Καί ρῦσαί
με τῆς φοβερᾶς, σαῖς λιταῖς καί ἀσβέστου κολάσεως.

Καί νῦν καί ἀεί...

Φυγάδευσον ἐκ τῆς ἀθλίας σαρκός μου, τήν ἀνίατον
ἀσθένειαν Κόρη, καί τῶν δεινῶν ἀλγηδόνων με

ρῦσαι καί θεραπείαν τελείαν μοι δώρησαι καί σῶσόν με
τόν ἐπί σοί, πεποιθότα ταῖς θείαις πρεσβείαις σου.

Διάσωσον ἀπό κινδύνων τούς δούλους σου Ἱεράρχα,
ὅτι πάντες τῇ σῇ πρεσβείᾳ προστρέχομεν, ἵνα

ρυσθῶμεν Σπυρίδων πάσης βλάβης.
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Καί νῦν καί ἀεί...

Ρῦσαι Μῆτερ τόν δοῦλον σου, ἐκ τῶν κατεχόντων
δεινῶν μέ θλίψεων, ἐπί σοί γάρ ἀνατίθημι πάσαν τήν

ἐλπίδαν Ἀειπάρθενε.

Ὠδή ε΄. Φώτισον ἡμᾶς

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Λῦσον τῶν παθῶν, τήν ὁμίχλην ἁγιώτατε, τῇ φωταγωγίᾳ
τῶν σεπτῶν σου λιτῶν καί πρός τρίβους βίου με

ἁγίου ὁδήγησον.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Νόσων ἰατρός, καί κινδύνων ρύστης ἔνθεος, σύ ἀνε-
δείχθης Σπυρίδων ἱερέ. Διό ψυχήν μου, ταῖς λιταῖς

σου νῦν θεράπευσον.

Δόξα Πατρί...

Ρῦσαί με δεινῶν, ὦ Σπυρίδων ἱερώτατε τόν σοί εὐλαβῶς
καταφεύγοντα καί ταῖς λιταῖς σου, πάσης θλίψεως

ἁπάλλαξον.

Καί νῦν καί ἀεί...

Ἄχραντε ἡμῖν, τοῖς οἰκέταις σου χορήγησον, τοῖς κα-
τεχομένοις ὑπό τῶν θλίψεων τήν σωτηρίαν, μεσιτείαις

σου πρός Κύριον.
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κλέψῃ, καί θύσῃ, καί ἀπολέσῃ· ἐγώ ἦλθον ἵνα ζωήν
ἔχωσι καί περισσόν ἔχωσι. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμήν ὁ καλός· ὁ
ποιμήν ὁ καλός τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προ-
βάτων. Ὁ μισθωτός δέ καί οὐκ ὦν ποιμήν οὖ οὐκ εἰσί τά
πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τόν λύκον ἐρχόμενον, καί ἀφίησι
τά πρόβατα, καί φεύγει καί ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτά, καί
σκορπίζει τά πρόβατα. Ὁ δέ μισθωτός φεύγει, ὅτι μισθωτός
ἐστι, καί οὐ μέλει αὐτῷ περί τῶν προβάτων. Ἐγώ εἰμί ὁ
ποιμήν ὁ καλός, καί γινώσκω τά ἐμά, καί γινώσκομαι
ὑπό τῶν ἐμῶν. Καθώς γινώσκει με ὁ Πατήρ κἀγώ γινώσκω
τόν Πατέρα, καί τήν ψυχήν μου τίθημι, ὑπέρ τῶν προβά-
των. Καί ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἅ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς
ταύτης, κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καί τῆς φωνῆς μου ἀκού-
σουσι, καί γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.

Δόξα Πατρί...

Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον
τά πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Καί νῦν καί ἀεί...

Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον
τά πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Στίχ. Ἐλεήμων, ἐλέησόν με ὁ Θεός κατά τό μέγα ἔλεός
σου καί κατά τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου, ἐξάλειψον
τό ἀνόμημά μου.
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Ἐκ θλίψεων καί ἐκ παντοίων κινδύνων λύτρωσαι Ἱεράρ-
χα τούς τήν θείαν μνήμην σου θερμῶς ἑορτάζοντας

ὡς ρύστης τῶν θλιβωμένων Σπυρίδων.

Ἄχραντε, ἡ διά λόγου τόν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ’
ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα δυσώπησον, ὡς ἔχουσα

μητρικήν παρρησίαν.

Ὁ Ἱερεύς μνημονεύει. Εἴτα τό κοντάκιον. 

Ἦχος δ΄.

Τοῖς λόγοις ἐκόσμησας, τήν ἐκκλησίαν Χριστοῦ, τοῖς
ἔργοις ἐτίμησας τό κατ’ εἰκόνα Θεοῦ, Σπυρίδων μα-

κάριε. Ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμω, ἐν τῇ σωφροσύνη, χάριτας
ἰαμάτων ἀπαστράπτων τοῖς πάσι. Διό καί νῦν γεραίρομεν
πίστει τήν μνήμην σου.

Καί εὐθύς τό Προκείμενον. 

Ἦχος δ΄.
Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν καί ἡ μελέτη τῆς καρδίας

μου σύνεσιν.
Στίχ. Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τά ἔθνη, ἐνωτίσασθε

πάντες οἱ κατοικοῦντες τήν οἰκουμένην.

Εὐαγγέλιον. Ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην (ι΄ 9-16)

Εἶπεν ὁ Κύριος. Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα, δι’ ἐμοῦ ἐάν τίς
εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καί εἰσελεύσεται, καί ἐξελεύσεται,

καί νομήν εὑρήσει. Ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μή ἵνα
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τοῦ Τροπαιοφόρου, Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, Θεο-
δώρου τοῦ Τήρωνος καὶ Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου,
Μηνᾶ τοῦ θαυματουργοῦ, τῶν ἱερομαρτύρων Χαραλάμ-
πους καὶ Ἐλευθερίου· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων
Μαρτύρων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν,
(τοῦ Ἁγίου τοῦ ναοῦ ἐφ’ ὅσον δὲν ἐμνημονεύθη ἐν τοῖς
ἄνω)· τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακείμ καὶ
Ἄννης· (τοῦ Ἁγίου τῆς ἡμέρας), καὶ πάντων σου τῶν
Ἁγίων. Ἱκετεύομέν σε, μόνε πολυέλεε Κύριε, ἐπάκουσον
ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν δεομένων σου καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

Ὠδή ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Σῶσον τους σέ ἀνευφημούντας, ὁσιώτατε Σπυρίδων
ἱεράρχα, καί τῷ θείῳ φωτί καταύγασον σούς δούλους,

καί ταῖς λιταῖς ἐξάρπασον, τῆς σατάν μηχανουργίας.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Ρῦσαι Σπυρίδων ἱεράρχα, σαῖς πρεσβείαις, δαιμόνων
ἐπηρείας, λογισμῶν πονηρῶν σούς δούλους καί κιν-

δύνων, ὅπως ἀεί σωζόμενοι, καταχρέως σέ ὑμνῶμεν.

Δόξα Πατρί...

Παῦσον, Σπυρίδων σαῖς πρεσβείαις, τῆς ψυχῆς μου
τήν ἄρρητον ὀδύνην, καί δεινῶν συμφορῶν σόν

δοῦλον καί κινδύνων, καί τῶν παθῶν ἀπάλλαξον, ὡς
πατήρ τῶν θλιβομένων.
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Προσόμοιον. 

Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι.

Πλοῦτον ἀναφαίρετον ἔχει σε Κέρκυρα νῆσος, ταύτην
ἀξιάγαστε φαειναῖς αὐγάζοντα ταῖς λαμπρότησιν· ᾗ

καί νῦν δώρησαι τήν εἰρήνην πάτερ, καί τροπαίων αὐτήν
ἔμπλησον, ἐχθρῶν τήν ἔπαρσιν καί παρεμβολάς κάμψας
βέλεσι, Σπυρίδων θεοδόξαστε καί τῆς συμπαθοῦς μετα-
δόσεως, πλῆσον τάς καρδίας ἡμῶν τῶν ἀνυμνούντων σε
πιστῶς ἐν παρρησίᾳ δεόμενος ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ὁ Ἱερεύς: Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον
τὴν κληρονομίαν σου· ἐπίσκεψαι τὸν κόσμον σου ἐν
ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς· ὕψωσον κέρας Χριστιανῶν Ὀρθο-
δόξων, καὶ κατάπεμψον ἐφ’ ἡμᾶς τὰ ἐλέη σου τὰ πλούσια·
πρεσβείαις τῆς παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου
καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας· δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ
Σταυροῦ, προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων
ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου, Προ-
δρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων ἐνδόξων
καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων
ἡμῶν, μεγάλων Ἱεραρχῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων,
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου,
Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας·
Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις, Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τρι-
μυθοῦντος καὶ Νεκταρίου Πενταπόλεως, τῶν θαυμα-
τουργῶν. Τῶν ἁγίων ἐνδόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου
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πιστῶς Ὠδή θ΄. Κυρίως Θεοτόκον

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Τούς πόθῳ τῇ σῇ σκέπῃ, Ἅγιε Σπυρίδων καταφυγόντας
κινδύνων διάσωσον, καί ἐκ παθῶν καί τῶν νόσων,

λιταῖς σου λύτρωσαι.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Φρουρῶν μή διαλίπῃς, ὅσιε Σπυρίδων, τούς σέ τιμῶντας
πιστῶς καί δοξάζοντας, καί σαῖς πρεσβείαις κινδύνων

αὐτούς λυτρούμενος.

Δόξα Πατρί...

Λυτρούμενος ὡς ὤφθης, πρότερον Σπυρίδων, τούς
ἐν Κερκύρᾳ πιστῶς σοι προστρέξαντας. Οὕτω καί

νῦν πάσης, ρῦσαί με περιστάσεως.

Καί νῦν...

Μαρία σωτηρίας λιμένα σε εἰδότες, τῇ Παναχράντῳ
σου σκέπῃ προστρέχομεν, καί ἐκ τῶν νόσων,

ρυσθῆναι σέ ἱκετεύομεν.

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τήν Θεοτόκον,
τήν ἀειμακάριστον καί παναμώμητον καί μητέρα

τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ καί ἐνδο-
ξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, τήν ἀδιαφθόρως Θεόν
Λόγον τεκοῦσαν τήν ὄντως Θεοτόκον σέ μεγαλύνομεν.

Καί τά παρόντα Μεγαλυνάρια.
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Καί νῦν...

Ἔμμονον ἔχων τήν κακίαν, καί δουλούμενος ἀτόποις
συνηθείαις, εὐσπλαχνίᾳ τῇ σῇ προστρέχω ἀνακράζων

διάσωσόν με, Πάναγνε, μητρικαῖς σου ἱκεσίαις.

Ὠδή η΄. Τόν Βασιλέα

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Ἀσθενειῶν τε, χαλεπῶν καί κινδύνων, ἰατρόν σε γινώ-
σκω ὦ Σπυρίδων. Ρῦσαι οὖν ψυχήν μου, λιταῖς σου

ἀθυμίας.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Τῶν κατεχόντων, ἀνιαρῶν τούς σούς δούλους ἐλευ-
θέρωσον Σπυρίδων Ἱεράρχα, θείαις σου πρεσβείαις,

αὐτοῖς διδούς τήν λύσιν.

Δόξα Πατρί...

Μή διαλείπῃς, τόν Ἰησοῦν ἱκετεύων, ὡς προστάτης
πιστῶν ὦ Σπυρίδων, διαφυλαχθῆναι ἡμᾶς ἐκ πάσης

βλάβης.

Καί νῦν...

Ἴλαθι Κόρη, τῷ οἰκτροτάτῳ σου δούλῳ, καί ἐκ νόσων
ἀνιάτων με ρῦσαι. Ἵνα σέ δοξάζω εἰς πάντας τούς

αἰώνας.
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Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ  μα τι. Καὶ νῦν καὶ
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς· Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς
ἁμαρτίαις ἡ μῶν· Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀ -

νομίας ἡμῖν· Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας
ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε, ἐλέησον (γ΄).

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ  μα τι. Καὶ νῦν καὶ
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά
σου· ἐλθέ τω 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 πει ρασμόν, ἀλλὰ ῥῦ σαι ἡμᾶς
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Καί τό τροπάριον.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καί
θαυματουργός θεοφόρε, Σπυρίδων πατήρ ἡμῶν, διό

νεκρᾴ σύ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καί ὄφιν εἰς χρυσοῦν με-
τέβαλες, καί ἐν τῷ μέλπειν τάς ἁγίας σου εὐχάς, ἀγγέλους
ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι ἱερώτατε, Δόξα τῷ σέ δο-
ξάσαντι, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι
διά σοῦ πᾶσιν ἰάματα.
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Χαίροις Τριμυθοῦντος ἡ καλλονή, χαίροις ἀσθενούντων
καί πασχόντων ὁ ἰατρός, χαίροις τῶν Πατέρων,

ὡράισμα καί κλέος, τρισόλβιε Σπυρίδων, σέ μεγαλύνο-
μεν.

Πρέσβευε Σπυρίδων Θαυματουργέ, ὑπέρ Ὀρθοδόξων,
καί ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὅπως τῶν πταισμάτων

τήν λύτρωσιν, λαβόντες παρά Θεοῦ σέ πάντες πόθῳ γε-
ραίρωμεν.

Δέησιν προσάγαγε τῷ Θεῶ, Σπυρίδων παμμάκαρ,
ὑπέρ δούλων τῶν σῶν Σοφέ, τῶν τυραννουμένων,

ὑπό παντοίων νόσων, θλίψεων καί κινδύνων, καί τούτους
λύτρωσαι.

Σπυρίδων τά ὄμματα τῆς ἐμῆς ψυχῆς τυφλωθέντα,
ἁμαρτήμασι χαλεποῖς, φώτισον λιταῖς σου, φωτί θε-

ογνωσίας, καί ρῦσαί με τῶν Ἅδου, πικρῶν κολάσεων.

Τὸ Μεγαλυνάριον τοῦ Ἁγίου τοῦ ναοῦ. Εἶτα·

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἵ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου,
Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι πάντες μετά τῆς

Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εἰς τό σωθῆναι ἠμᾶς.

Ὁ Ἀναγνώστης:

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέ-
ησον ἡμᾶς (γ΄).
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝΔΟΞΟΝ ΙΕΡΑΡΧΗΝ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ποίημα Χαραλάμπους Μπούσια

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ'. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Ἐν τῇ ἁπλότητι τοῦ βίου σου προσείλκυσας, πλουσίως
χάριν τήν τοῦ Πνεύματος καί πέφηνας, δωρεῶν

δοχεῖον θείων, σοφέ Σπυρίδων, Τριμυθοῦντος ἱεράρχα
ἐνθεώτατε, καί δογμάτων κεραμίς ὀρθῶν τῆς πίστεως,
ὅθεν κράζομεν· Χαίροις, Πάτερ πανθαύμαστε.

Ἄϋλον πολιτείαν, ἐπιδείξας Σπυρίδων, ἐπώφθης ὑπε-
ρόπτης προσύλων· (τρίς) διό νῦν σύν ἀγγέλων χοροῖς,

ἐν τῇ ἄνω πόλει θαυμαστέ ἅγιε, Χριστοῦ ἀγαλλιώμενος,
φαιδρύνεις τούς βοώντας πόθῳ·

Χαῖρε, ὁ στῦλος τῆς Ἐκκλησίας· χαῖρε, τό τεῖχος τῆς
προστασίας.

Χαῖρε, Τριμυθοῦντος φωστήρ παμφαέστατε· χαῖρε,
εὐσεβοῦντος λαοῦ ρύστα τάχιστε.
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Εἴτα Ἐκτενής καί Ἀπόλυσις, μεθ’ ἥν τό ἑξῆς.

Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.

Σκεῦος ἀπετέλεσας σαυτόν, Πνεύματος Ἁγίου τρι-
σμάκαρ, καθάρας σου τήν ψυχήν, χρίσμα θεῖον ἔλα-

βες, ἀρχιερεύς γεγονώς, καί προστάτης θερμότατος,
λαοῦ Ὀρθοδόξου, τοῦ ἐγκαυχωμένου σου, τῇ παναγίᾳ
Σορῶ, ὅθεν ὦ Σπυρίδων θεόφρον, εὔχου τῷ Θεῷ ὑπέρ
πάντων, ἡμῶν τῶν τιμώντων καί εὐφημούντων σε.

Ἦχος πλ. δ΄.

Δέσποινα πρόσδεξαι, τάς δεήσεις τῶν δούλων σου,
καί λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπό πάσης ἀνάγκης καί θλίψε-

ως.

Ἦχος β΄.

Τήν πάσαν ἐλπίδα μου, εἰς σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ
Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπό τήν σκέπην σου.

Ὁ Ἱερεύς: Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε
Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.

Ὁ Χορός: Ἀμήν.
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Χαῖρε, σοφῶν ὁ θραύσας τήν ἔπαρσιν χαῖρε, ὁ σχών
ὑψόθεν τήν δύναμιν.

Χαῖρε, δι’οὗ ὁ σατάν κατεπόθη· χαῖρε, δι’ οὗ ὁ Χριστός
ἐδοξάσθη.

Χαίροις, Πάτερ πανθαύμαστε.

Δύναμις τοῦ Ὑψίστου, ἱεράρχην σέ θεῖον, ἀνέδειξε
ποτέ Τριμυθοῦντος, ἥς λαόν ὡς προβάτων πληθύν,

λογικῶν εἰς ποίμνην τοῦ Χριστοῦ ἅγιε, κατέταξας καί
ἔπιθες, Σπυρίδων, εὐλαβῶς κραυγάζειν· 

Ἀλληλούια.

Ἔστησας ρήματί σου, τοῦ χειμάρρου τό ρεῦμα, Σπυρίδων
ὥσπερ πάλαι θαλάττης Ἐρυθρᾶς ὁ προφήτης Μωσής,

ὕδωρ, πάτερ θεῖε, καί αὐτός ἄβροχος διέβης ἀσφαλέστατα,
διό σοί φωνασκοῦμεν ταῦτα·

Χαῖρε, Θεοῦ τοῦ Δεσπότου θύτης· χαῖρε, Χριστοῦ μυ-
στηρίων μύστης.

Χαῖρε, τῷ προφήτῃ Μωϋσῇ ὁ ἑπόμενος· χαῖρε, τῆς
ἀλήκτου βιώσεως μέτοχος.

Χαῖρε, ὅτι ἀνεχαίτισας τοῦ χειμάρρου τήν ροήν· χαῖρε,
ὅτι κατεπάτησας τοῦ ἐχθροῦ τήν κεφαλήν.

Χαῖρε, τό τῶν Κυπρίων θεοδώρητον θρέμμα· χαῖρε, τό
τῶν θαυμάτων χρυσοποίκιλτον στέμμα.

Χαῖρε, πηγή ἰάσεων ἄφθονος· χαῖρε, τιμή καί δόξα
τῆς πίστεως.

Χαῖρε, πιστῶν πρός Θεόν μεσιτεία· χαῖρε, ἡμῶν ἀκλινής
προστασία.
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Χαῖρε, βάθος ταπεινώσεως καί ἁπλότητος εἰκών· χαῖρε,
ὕψος θείας γνώσεως καί ἀγάπης λαμπηδών.

Χαῖρε, ὅτι ποιμένων ἀνεδείχθης ἀκρότης· χαῖρε, ὅτι
πατέρων ἀνεφάνης λαμπρότης.

Χαῖρε, λαμπάς τοῖς πᾶσιν ἡ φαίνουσα· χαῖρε, ὀλκᾶς
θαυμάτων ἡ γέμουσα.

Χαῖρε, σεπτός Κερκυραίων προστάτης· χαῖρε, θερμός
τῶν Κυπρίων ἐπόπτης.

Χαίροις, Πάτερ πανθαύμαστε.

Βέλεμνα παιδιόθεν, τοῦ ἐχθροῦ ἀντικρούσας, Σπυρίδων
νικητής ἀνεφάνης, ἐν ταῖς μάχαις αἰῶνος τοῦ νῦν,

καί σούς θείους πόδας εὐλαβῶς ἴθυνας, Χριστοῦ πρός
εὐαρέστησιν, Αὐτῷ ἀδιαλείπτως ψάλλων·

Ἀλληλούια.

Γάνυται νῆσος Κύπρος, θεοφόρε Σπυρίδων, καί κώμη
ἑξαιρέτως Ἀσκείας, ἡ βλαστήσασα σέ μυριστόν, προ-

σευχῆς καί πάσης ἀρετῆς λείριον, τιμώσα δέ τήν μνήμην
σου, κραυγάζει γηθομένη ταῦτα·

Χαῖρε, ἁπλότητος μυροθήκη· χαῖρε, τῆς χάριτος ὑπο-
θήκη.

Χαῖρε, ὁ ποιμήν τῶν προβάτων ὁ ἔνθεος· χαῖρε, ὁ
λιμήν ποντουμένων ὁ ἄκλυστος.

Χαῖρε, βάσις ἀπερίτρεπτος πολιτείας ἀκραιφνοῦς·
χαῖρε, λάμψις θείας γνώσεως καί σοφίας θεαυγοῦς.

Χαῖρε, νήσου Κυπρίων ἁγιώτατον θρέμμα· χαῖρε, θείων
δογμάτων τό ἀλάνθαστον στόμα.
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σοί, ἱεράρχα, ζώσῃ τῇ φωνῇ, ἔνθεε· διό σου πάντες μέλ-
ποντες, τήν χάριν ἐκβοῶμεν πίστει·

Ἀλληλούια.

Ἴσχυσας ἐπομβρίαις, Παρακλήτου τοῦ θείου, τό καῦμα
ἀποσβέσαι τῶν νόσων, καί ἐπήγασας ὕδωρ πιστοῖς,

ὑγιείας, πάτερ, ἰατήρ τάχιστε, ἡμῶν προσκαλουμένων
σε, Σπυρίδων, τῶν βοώντων οὕτω·

Χαῖρε, τό νᾶμα τῆς θεραπείας· χαῖρε, τό τραῦμα τῆς
ἁμαρτίας.

Χαῖρε, Τρισηλίου Θεότητος ἔσοπτρον· χαῖρε, τῆς ἀΰλου
χορείας κειμήλιον.

Χαῖρε, σκεῦος ἀγαθότητος καί ἀγάπης πατρικῆς·
χαῖρε, πύργος ἀδιάσειστος συμπαθείας θεϊκῆς.

Χαῖρε, τῆς ἀπαθείας γαληνότατος ὅρμος· χαῖρε, τῆς
εὐποιΐας ὑψηλότατον ὄρος.

Χαῖρε, λειμών ἠθῶν τῆς χρηστότητος· χαῖρε, εἰκών
ἀρρήτου πραότητος.

Χαῖρε, τυφλοῦ ὁ ἀνοίξας τάς κόρας· χαῖρε, λιμοῦ τήν
ἀχλύν ὁ σκεδάσας.

Χαίροις, Πάτερ πανθαύμαστε.

Καύσωνος ἐν τῇ ὥρα, φύσει πρᾶε Σπυρίδων, ἐπάταξας
τήν κενοδοξίαν διακόνου, κολάζων αὐτόν ἀφωνίᾳ,

μέλει τῷ ἀργῷ χρώμενον· πλήν εἶτα ὡς φιλεύσπλαγχνος,
ἰάτρευσας αὐτόν τοῦ ψάλλειν·

Ἀλληλούια.
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Χαίροις, Πάτερ πανθαύμαστε.

Ζήσας ἐν ἀκροτάτῃ καί τιμίᾳ πενίᾳ, προστάτης ἀνε-
δείχθης πενήτων, καί τροφός πενομένων δεινῶς, οὖς

σαφῶς χορτάσας τοῦ Θεοῦ χάριτι, ἐδίδασκες τοῖς τρόποις
σου, κραυγάζειν εὐχαρίστῳ γλώσσῃ·

Ἀλληλούια.

Ἤκουες ἀσιγήτως, τῆς καρδίας τούς κτύπους, Σπυρί-
δων, τῆς λαχούσης σοί ποίμνης, καί εὐήκοον κλίνων

ταχύ, οὖς τοῖς ταύτης μάκαρ στεναγμοῖς ἔσπευδες, προσ-
φέρειν σήν βοήθειαν, αὐτή τῇ σοί βοώσῃ πόθῳ·

Χαῖρε, ἀνάψυξις θλιβομένων· χαῖρε, ἀνάρρωσις ἀσθε-
νούντων.

Χαῖρε, τοῦ ποιμνίου σου φύλαξ ἀνύστακτος· χαῖρε,
τοῦ τιμίου ἀγῶνος ὑπέρμαχος.

Χαῖρε, πνεῦμα τό θεόπνευστον ταπεινούς τό ἀνυψοῦν·
χαῖρε, στόμα θεοκίνητον ὑψηλούς τό ταπεινοῦν.

Χαῖρε, φέγγος σκεδάζον ἀλγεινῶν τήν ὁμίχλην· χαῖρε,
ξίφος συντέμνον ἁμαρτίαν κακίστην.

Χαῖρε, Σταυροῦ ὁ φέρων τήν δύναμιν· χαῖρε, ἐχθροῦ
μή δείσας τήν κάκωσιν.

Χαῖρε, βροτῶν ταχινός ἀντιλήπτωρ· χαῖρε, πιστῶν ἐν
ταῖς δίναις ἀκέστωρ.

Χαίροις, Πάτερ πανθαύμαστε.

Θαύματος ὦ μεγίστου! πῶς νεκράν τήν σήν μόνην,
ἐφώνησας ποτέ θυγατέρα, καί αὐτή προσεφθέγξατο
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Χαῖρε, ὁ πλοῦτος τῶν χαρισμάτων· χαῖρε, τό ρεῖθρον
τῶν ἰαμάτων.

Χαῖρε, Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου ὁμότροπος· χαῖρε, τοῦ
λαοῦ ποδηγός ἀσφαλέστατος.

Χαῖρε, τεῖχος καί ὀχύρωμα Τριμυθοῦντος ἀσφαλές·
χαῖρε, εὖχος καί ἀμάρυγμα ποιμασίας φωταυγές.

Χαῖρε, ὁ ἀναστήσας γυναικός ἄρρεν τέκνον· χαῖρε, ὁ
ἀποφράξας στόμα Ἅδου τό χαῖνον.

Χαῖρε, αἰγός ἐλέγξας τόν ἅρπαγα· χαῖρε, σαρκός ὁ
στείλας ὁρμήματα.

Χαῖρε, ἡ βρύσις θαυμάτων παντοίων· χαῖρε, ἡ ρῶσις
δεινῶς ἀσθενούντων.

Χαίροις, Πάτερ πανθαύμαστε.

Ξένως σοι τῶν ἀγγέλων, ὑπουργοῦσιν οἱ δῆμοι, ἐν δώ-
μασι τοῖς ἄνω Σπυρίδων· τῶν ἀγγέλων γάρ μέλος

τερπνόν, σοῦ ἱερουργοῦντος ταπεινῶς ὄλβιε, ἠκούετο
καί ἅπαντας, κατένυσσε τούς ἐκβοώντας·

Ἀλληλούια.

Ὁὑπέρχρονος Λόγος, τοῦ Θεοῦ σέ δοξᾶσαι, Σπυρίδων,
εἰς αἰῶνας αἰώνων θέλων, σκῆνος τό σόν ἱερόν,

ὑπέρ πάντα λόγον θαυμαστῶς ἄφθορον ἐτήρησε καί
ἔδειξε θαυμάτων τοῖς βοῶσι φρέαρ·

Χαῖρε, ὁ σώφρων ἐν τοῖς πατράσι· χαῖρε, ὁ μείζων ἐν
τοῖς ποιμέσι.

Χαῖρε, ὁ δειχθείς ἀκρεμών ταπεινώσεως· χαῖρε, ὁ
ρυσθείς τῶν παγίδων τοῦ ὄφεως.
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Λάρνακα τοῦ ἀφθόρου καί παντίμου σου σκήνους,
ὡς ὄλβον ἀδαπάνητον ἔχει, τῶν Φαιάκων νησίς ἡ

λαμπρά, καί αὐτή ἐν πάσαις χαλεπαῖς θλίψεσι, προστρέχει
καί κραυγάζει σοί, Σπυρίδων, ἐκ ψυχῆς μυχίων·

Χαῖρε, Κερκύρας ὁ πολιοῦχος· χαῖρε, Νικαίας ὁ ἀρι-
στοῦχος.

Χαῖρε, ἰατήρ Κωνσταντίνου τοῦ ἄνακτος· χαῖρε, ὀλετήρ
τοῦ Ἀρείου δριμύτατος.

Χαῖρε, ὅτι προσεφώνησας τήν σήν κόρην ἐκ νεκρῶν·
χαῖρε, ὅτι κατετρόπωσας τόν ἑσμόν Ἀγαρηνῶν.

Χαῖρε, σκῆνος χαρίτων θεϊκῶν πεπλησμένον· χαῖρε,
σκεῦος χρυσίζον παναπείρων θαυμάτων.

Χαῖρε, ἀγρός δραγμάτων θεόσδοτος· χαῖρε, βλαστός
Ἀσκείας θειότατος.

Χαῖρε, ροή νοητῆς εὐπρεπείας· χαῖρε, ὀσμή τῆς ἡμῶν
σωτηρίας.

Χαίροις, Πάτερ πανθαύμαστε.

Μνήμην μετ’ ἐγκωμίων, τήν σεπτήν σου τελοῦντες,
ἀκέραιε καί σῶφρον προΐστορ, Τριμυθοῦντος τῆς

ἐπισκοπῆς, θαυμαστέ Σπυρίδων, ὡς δεινόν Ἄρειον, σοῖς
ρήμασι τροπώσαντα, τιμῶμέν σε καί φωνασκοῦμεν· 

Ἀλληλούια.

Νάματα τῇ διψώσῃ γῇ Θεοῦ τῇ δυνάμει, κατήγαγες
ἀφθόνως ὑπάρχων, μιμητής τοῦ σεπτοῦ Ἡλιοῦ, τῇ

εὐχῇ καί πάντα τόν λαόν ηὔφρανας, ἰδόντα εὐσπλαγχνίας
σου, τόν πλοῦτον καί πιστῶς βοῶντα·
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Χαῖρε, ὁ νοῦς πραΰς καί ἀκέραιος· χαῖρε, ὁ ροῦς θαυ-
μάτων ἀστείρευτος.

Χαῖρε, ἀγγεῖον λαμπρόν Παρακλήτου· χαῖρε, πυξίον
ζωῆς ἐνάρετου.

Χαίροις, Πάτερ πανθαύμαστε.

Σύνοδον τῆς Νικαίας, κατηγλάϊσας λόγοις, ἁπλοῖς
καί θεοπνεύστοις σου πάτερ· ἀποσφίγξας παλάμῃ

γάρ σῇ τόν πηλόν, Τριάδος τῆς σεπτῆς ἅγιε, ἐνόεις ὁμο-
ούσιον, καί ἤγειρας συνέδρους κράζειν·

Ἀλληλούια.

Τεῖχός τε παραστάτην, βοηθόν, προστασίαν ταχεῖαν
καί ἀκέστορα θεῖον, σέ κατέχοντες οἱ τῶν πιστῶν

Κερκυραίων δῆμοι ἐν δειναῖς θλίψεσι, Σπυρίδων σοί
προσφεύγουσι, καί ὕμνοις μελιχροῖς βοῶσι·

Χαῖρε, στρουθίον τοῦ Παραδείσου· χαῖρε, ταμεῖον
φωτός ἀΰλου.

Χαῖρε, ἀφθαρσίας τό στέφος δεξάμενος· χαῖρε, ἀγλαΐαν
τῆς δόξης δρεψάμενος.

Χαῖρε, ἅρμα θεοήλατον τῶν δογμάτων τῶν ὀρθῶν·
χαῖρε, ἅρπα ἡ ἡδύμολπος τῶν Θεοῦ ἀληθειῶν.

Χαῖρε, ὅτι ἐπλήσθης δωρεῶν οὐρανίων· χαῖρε, ὅτι
ἐδείχθης ἀρωγός τῶν χρηζόντων.

Χαῖρε, φαιδρόν Κερκυραίων ἀγλάισμα· χαῖρε, σεπτόν
τῆς χάριτος γνώρισμα.

Χαῖρε, λιμήν τῶν ἐν ζάλαις βιούντων· χαῖρε, ποιμήν
τῶν ἐλλόγων προβάτων.
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Χαῖρε, σῶμα ἔχων ἄφθορον μετά πότμον ἐπί γῆς·
χαῖρε, πνεῦμα ἔχων ἄγρυπνον πρός ἡμᾶς ἐν οὐρανοῖς·

Χαῖρε, ὅτι σέ τάφος ὀδωδότα οὐκ ἔχει· χαῖρε, ὅτι σέ
πόλος ἀεί ζῶντα κατέχει.

Χαῖρε, θαυμάτων ξένων ἡ πλήμμυρα· χαῖρε, δογμάτων
θείων θησαύρισμα.

Χαῖρε, πηγή ἀναβλύζουσα ρώμην· χαῖρε, στακτή ἡ
ἐκπνέουσα χάριν.

Χαίροις, Πάτερ πανθαύμαστε.

Πύργος τῆς Ἐκκλησίας, ἀδιάσειστος ὄντως, καί θέμε-
θλον ἀκλόνητον ὤφθης, οἰκουμένης, Σπυρίδων, φω-

στήρ καί κανών ποιμένων εὐκλεῶν· ὅθεν σου, τήν μνήμην
ἑορτάζοντες Χριστῷ πανευλαβῶς βοῶμεν·

Ἀλληλούια.

Ράβδον Μωσῆς εἰς ὄφιν, τοῦ Θεοῦ τῇ προστάξει κι-
νούμενος μετέβαλε πάλαι, σύ δέ ὄφιν, σοφέ, εἰς χρυ-

σοῦν, ἵνα φίλου, πάτερ, σαῖς εὐχαῖς αἴτημα, πληρώσῃς
χρείαν ἔχοντος, μετέβαλες· διό βοῶμεν·

Χαῖρε, ἡ μάστιξ τῆς ἀσπλαγχνίας· χαῖρε, ὁ ὅρπηξ τῆς
εὐσεβείας.

Χαῖρε, προσευχῆς νοερᾶς ἐργαστήριον· χαῖρε, σιωπῆς
καί συνέσεως μάργαρον.

Χαῖρε, ὄμβρον ὅτι ἔδωκας τῇ ποτέ αὐχμώσῃ γῆ· χαῖρε,
στύλον ὅτι ἤγειρας δοξασίας τῆς ὀρθῆς.

Χαῖρε, ὁ εἰς χρυσίον μετατρέψας τόν ὄφιν· χαῖρε, ὁ
καταυγάζων ἀρεταῖς πᾶσαν κτίσιν.
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σόν, νέμον πλοῦτον πᾶσι δωρεῶν ἄσυλον, πιστῶς κατα-
σπαζόμενοι, βοῶμεν τῷ Δωρεοδότῃ·

Ἀλληλούια.

Ψάλλομεν καθ’ ἑκάστην, θαυματόβρυτε πάτερ, θαυ-
μάτων σου τό ἄμετρον πλῆθος, καί θερμάς σου

εὐχάς πρός Χριστόν ἐκζητοῦντες πόθῳ, μυστικοῖς ἄσμασιν
ὑμνοῦμέν σε καί κράζομεν, Σπυρίδων θεοφόρε, ταῦτα·

Χαῖρε, τό κέρας ἀρχιερέων· χαῖρε, τό γέρας τῶν Ὀρθο-
δόξων.

Χαῖρε, πυραμίς εὐσεβείας χρυσότευκτος· χαῖρε, κεραμίς
ἀληθείας θεόπλαστος.

Χαῖρε, νάματα οὐράνια ὁ ὀμβρίζων ἐν τῇ γῇ· χαῖρε,
ρήματα σωτήρια ποίμνης σπείρων ἐν ψυχῇ.

Χαῖρε, κλέος ποιμένων καί σοφῶν διδασκάλων· χαῖρε,
κῦδος Συνόδου τῆς Νικαίας Πατέρων.

Χαῖρε, πατήρ Εἰρήνης τῆς σώφρονος· χαῖρε, πρηστήρ
Ἀρείου τοῦ ἄφρονος.

Χαῖρε, παθῶν ἀσθενείας ὁ λύων· χαῖρε, σοφῶν χοϊκῶν
ὑπερέχων.

Χαίροις, Πάτερ πανθαύμαστε.

Ἅγιε Ἱεράρχα τοῦ Χριστοῦ, 

πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Ὤσπορεῦ θείου λόγου, τοῦ ἀγροῦ Τριμυθοῦντος, Σπυ-
ρίδων καί ἀρδμέ θαυμασίων, (τρίς)  τάς ἀνίκμους
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Χαίροις, Πάτερ πανθαύμαστε.

Ὕμνοις σε Ὀρθοδόξων θεοφρούρητε πύργε, Σπυρίδων,
καταστέφομεν πάντες· σύ γάρ ἔπτηξας λόγοις σο-

φούς, τῆς Νικαίας, πάτερ, καί ἐχθρῶν ἔθραυσας Κερκύρας
τά φρυάγματα, ἐγείρων τόν λαόν πρός αἶνον·

Ἀλληλούια.

Φίλος ὦν τοῦ Δεσπότου, ἐκ μανίας βαρβάρων, διέ-
σωσας τήν νῆσον Κερκύρας καί αὐθάδεις τῆς Ἄγαρ

υἱούς, σῇ στερρᾷ δυνάμει αὐθωρεί ἅγιε Σπυρίδων ἀπε-
δίωξας, καί ηὔφρανας πιστούς βοώντας·

Χαῖρε, τό πέλαγος τῶν θαυμάτων· χαῖρε, τό δρέπανον
τῶν ἀπίστων.

Χαῖρε, ἀλλοφύλων ὀξύτατον φάσγανον· χαῖρε, Ὀρθο-
δόξων ἀήττητον τρόπαιον.

Χαῖρε, ρύστης ἑτοιμότατος Κερκυραίων ἐκ δεινῶν·
χαῖρε, δότης ἰλαρώτατος πενομένων καί πτωχῶν.

Χαῖρε, ὁ τούς ἐκγόνους ἀποκρούσας τῆς Ἄγαρ· χαῖρε,
ὁ τούς ἀπίστους ἀπορρίψας εἰς ὕδωρ.

Χαῖρε, ὀσφράδιον ταπεινώσεως· χαῖρε, προπύργιον
τῆς σεμνότητος.

Χαῖρε, Θεοῦ ὑπεμφαίνων τόν οἶκτον· χαῖρε, λαοῦ ὁ
πληρῶν πάντα πόθον.

Χαίροις, Πάτερ πανθαύμαστε.

Χαίροντες ὑμνωδίαις, καταστέφομεν πάντες, Σπυρίδων,
τήν ἁγίαν σου μνήμην, καί τό ἄφθαρτον σκῆνος τό
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

Μέλλων προσελθεῖν τοῖς ἀχράντοις μυστηρίοις λέγε
μετὰ κατανύξεως τὸν παρόντα Κανόνα, οὗ ἡ ἀκροστιχὶς
κατ’ ἀλφάβητον.

᾿Ωδὴ α΄. ῏Ηχος β΄. Δεῦτε λαοί.

Ἄρτος ζωῆς, αἰωνιζούσης γενέσθω μοι, τὸ Σῶ μά σου
τὸ ἅγιον, εὔ σπλαγχνε Κύριε, καὶ τὸ τίμιον Αἷ μα, καὶ

νόσων πολυτρόπων ἀλεξιτήριον.

Βεβηλωθείς, ἔργοις ἀτόποις ὁ δείλαιος, τοῦ σοῦ
ἀχράντου Σώματος καὶ θείου Αἵματος, ἀνάξιος

ὑπάρχω, Χριστὲ τῆς μετουσίας, ἧς με ἀξίωσον.

Θεοτοκίον.

Γῆ ἀγαθή, εὐλογημένη Θεόνυμφε, τὸν στάχυν ἡ βλα-
στήσασα τὸν ἀγεώργητον, καὶ σωτήριον κόσμῳ,

ἀξίωσόν με τοῦτον, τρώγοντα σῴζεσθαι.

᾿Ωδὴ γ΄. ᾿Εν πέτρᾳ με τῆς πίστεως.

Δακρύων μοι παράσχου Χριστὲ ῥανίδας, τὸν ῥύπον
τῆς καρδίας μου καθαιρούσας, ὡς ἂν εὐσυνειδότως
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καρδίας ἡμῶν, ἐπομβρίαις θείαις σῶν εὐχῶν πίανον, ἵνα
φωνῶμεν πάντοτε, Χριστῷ ἐν κατανύξει ἄκρα·

Ἀλληλούια.

Καί αὔθις, τό Κοντάκιον.

Ἦχος πλ. δ'. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Ἐν τῇ ἁπλότητι τοῦ βίου σου προσείλκυσας, πλουσίως
χάριν τήν τοῦ Πνεύματος καί πέφηνας, δωρεῶν

δοχεῖον θείων, σοφέ Σπυρίδων, Τριμυθοῦντος ἱεράρχα
ἐνθεώτατε, καί δογμάτων κεραμίς ὀρθῶν τῆς πίστεως,
ὅθεν κράζομεν·Χαίροις, Πάτερ πανθαύμαστε.



᾿Ωδὴ ε΄. ῾Ο τοῦ φωτὸς χορηγός.

Καθὼς 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.

Λόγε Θεοῦ καὶ Θεέ, ὁ ἄνθραξ γένοιτο τοῦ σοῦ Σώ-
ματος, εἰς φωτισμὸν τῷ ἐσκοτισμένῳ ἐμοί, καὶ κα-

θαρισμόν, τῆς βεβηλωθείσης ψυχῆς μου τὸ Αἷμά σου.

Θεοτοκίον.

Μαρία Μήτηρ Θεοῦ, τῆς εὐωδίας τὸ σεπτὸν σκή-
νωμα, ταῖς σαῖς εὐ χαῖς, σκεῦος ἐ κ λογῆς με ἀ πέρ -

γασαι, ὅπως τῶν ἁγιασμάτων μετέχω τοῦ τόκου σου.

᾿Ωδὴ ς΄. ᾿Εν ἀβύσσῳ πταισμάτων.

Νοῦν ψυχὴν καὶ καρδίαν ἁγίασον, Σῶτερ καὶ τὸ
σῶμά μου, καὶ καταξίωσον, ἀκατα κρί τως, Δέσποτα,

τοῖς φρικτοῖς μυστηρίοις προσ έρχεσθαι.

Ξενωθείην παθῶν καὶ τῆς χάριτος, σχοίην τε προ-
σθήκην, ζωῆς καὶ ἀσφάλειαν, διὰ τῆς μεταλήψεως

τῶν ἁ γίων, Χριστὲ Μυστηρίων σου.

Θεοτοκίον.

ὉΘεοῦ Θεὸς Λόγος ὁ Ἅγιος, ὅλον με ἁ γί ασον νῦν
προσερχόμενον, τοῖς θείοις Μυστηρίοις σου, τῆς

Ἁγίας Μητρός σου δεήσεσιν.
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κεκαθαρμένος, πίστει προσέρχωμαι, καὶ φόβῳ, Δέσποτα,
ἐν τῇ μεταλήψει τῶν θείων δώρων σου.

Εἰς ἄφεσιν γενέσθω μοι τῶν πταισμάτων, τὸ ἄχραντόν
σου Σῶμα καὶ θεῖον Αἷμα, εἰς Πνεύμα τος Ἁγίου τε

κοινωνίαν, καὶ εἰς αἰώνιον ζωὴν φιλάνθρωπε, καὶ παθῶν
καὶ θλίψεων ἀλλοτρίωσιν.

Θεοτοκίον.

Ζωῆς τοῦ ἄρτου τράπεζα Παναγία, τοῦ ἄ νω θεν
δι’ ἔλεον καταβάντος, καὶ κόσμῳ και νο τέραν ζωὴν

διδόντος, κἀμὲ ἀξίωσον νῦν τὸν ἀ νά ξιον, μετὰ φόβου
γεύσασθαι τούτου καὶ ζήσεσθαι.

᾿Ωδὴ δ΄. ᾿Ελήλυθας ἐκ Παρθένου.

Ἠθέλησας δι’ ἡμᾶς σαρκωθείς, Πολυέλεε, τυ θῆ ναι
ὡς πρόβατον, διὰ βροτῶν ἁμαρτήματα· ὅθεν

ἱκετεύω σε, καὶ τὰ ἐμὰ ἐξαλεῖψαι πλημ μελήματα.

Θεράπευσον τῆς ψυχῆς μου τὰ τραύματα, Κύριε, καὶ
ὅλον με ἁγίασον, καὶ καταξίωσον Δέσποτα, ὅπως

κοινωνήσω σου, τοῦ μυστικοῦ θείου Δείπνου ὁ ταλαί-
πωρος.

Θεοτοκίον. 

Ἰλέωσαι καὶ ἐμοὶ τῶν ἐκ σπλάγχνων σου Δέσποινα,
καὶ τήρει με ἄῤῥυπον, τὸν σὸν ἱκέτην καὶ ἄμεμ πτον,

ὅπως εἰσδεχόμενος, τὸν νοητὸν μαργαρίτην ἁγιάζωμαι.
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᾿Ωδὴ η΄. Τὸν ἐν καμίνῳ τοῦ πυρός.

Τῶν οὐρανίων καὶ φρικτῶν, καὶ ἁγίων σου Χριστέ,
νῦν Μυστηρίων, καὶ τοῦ θείου σου Δείπνου, καὶ

μυστικοῦ κοινωνόν, γενέσθαι κἀμὲ καταξίωσον, τὸν
ἀπεγνωσμένον, ὁ Θεὸς ὁ Σωτήρ μου.

Ὑπὸ τὴν σὴν καταφυγών, εὐ σπλαγχνίαν Ἀγαθέ,
κράζω σοι φό βῳ· ἐν ἐμοὶ μεῖνον Σῶ τερ, κἀγὼ ὡς

ἔφης ἐν σοί· ἰδοὺ γὰρ θαῤῥῶν τῷ ἐλέει σου, τρώγω σου
τὸ Σῶμα, καὶ πίνω σου τὸ Αἷμα.

Θεοτοκίον. 

Φρίττω δεχόμενος τὸ πῦρ, μὴ φλεχθῶ ὡσεὶ κηρός,
καὶ ὡσεὶ χόρτος. Ὤ φρικτοῦ μυστηρίου! ὢ εὐ -

σπλαγχνίας Θεοῦ! Πῶς θείου Σώματος καὶ Αἵματος, ὁ
πηλὸς μετέχω, καὶ ἀφθαρτοποιοῦμαι;

᾿Ωδὴ θ΄. Ἀνάρχου γεννήτορος.

Χρηστός ἐστι γεύσασθε, καὶ ἴδετε, ὁ Κύριος· δι’ ἡμᾶς
καθ’ ἡμᾶς γὰρ πάλαι γενόμενος, ἅ    παξ ἑαυτόν τε

προσάξας, ὡς προσφοράν, Πατρὶ τῷ ἰδίῳ, ἀεὶ σφαγιά-
ζεται, ἁγιάζων τοὺς μετέ χον τας.

Ψυχὴν σὺν τῷ σώματι, ἁγιασθείην Δέσποτα, φωτι-
σθείην, σωθείην, γενοίμην οἶκός σου, τῇ τῶν Μυ-

στηρίων μεθέξει τῶν ἱερῶν, ἔνοικόν σε ἔχων, σὺν Πατρὶ
καὶ Πνεύματι, εὐεργέτα Πολυέλεε.
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Κοντάκιον. Ἦχος β΄.

Τὸν ἄρτον Χριστέ, λαβεῖν μὴ ὑπερίδῃς με, τὸ Σῶ μα
τὸ σόν, καὶ τὸ θεῖον νῦν Αἷμά σου, τῶν ἀχρά ν των

Δέσποτα, καὶ φρικτῶν Μυστηρίων σου, μετασχεῖν τῷ
ἀθλίῳ, μὴ εἰς κρῖμά μοι γένοιτο· γένοιτο δέ μοι εἰς ζωὴν
αἰώνιον καὶ ἀθάνατον.

᾿Ωδὴ ζ΄. Εἰκόνος χρυσῆς.

Πηγὴ 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.

Ρυσθείην παθῶν, καὶ ἐχθρῶν καὶ ἀναγκῶν, καὶ πάσης
θλίψεως, τρόμῳ καὶ πόθῳ προσιὼν τα νῦν, μετ’

εὐλαβείας, φιλάνθρωπε, σοῦ τοῖς ἀ  θα νά τοις καὶ θείοις
Μυστηρίοις, καὶ ψάλλειν σοι· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ
τῶν Πα τέρων  ἡ μῶν.

Θεοτοκίον.

Σωτῆρα Χριστόν, ἡ τεκοῦσα ὑπέρ νοῦν, Θε ο χαρί τω-
τε, ἐκδυσωπῶ σε νῦν ὁ δοῦλός σου, τὴν καθαρὰν ὁ

ἀκάθαρτος· μέλλοντά με νῦν τοῖς ἀχράντοις μυστηρίοις
προσέρχεσθαι, κάθαρον ὅλον μολυσμοῦ, σαρκὸς καὶ
πνεύματος.
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Ψαλμὸς κγ΄ (23).

Τ οῦ Κυρίου ἡ γῆ, καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη
καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ. Αὐτὸς ἐπὶ θα-

λασσῶν ἐθεμελίωσεν αὐτὴν καὶ ἐπὶ ποταμῶν ἡτοίμασεν
αὐτήν. Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου; ἢ τίς
στήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ; Ἀ θῷος χερσὶ καὶ καθαρὸς
τῇ καρδίᾳ, ὃς οὐκ ἔλαβεν ἐπὶ ματαίῳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ,
καὶ οὐκ ὤμοσεν ἐπὶ δόλῳ τῷ πλησίον αὐτοῦ. Οὗτος λή-
ψεται εὐλογίαν παρὰ Κυρίου, καὶ ἐλεημοσύνην παρὰ
Θεοῦ Σωτῆρος αὐτοῦ. Αὕτη ἡ γενεὰ ζητούντων τὸν Κύ-
ριον, 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.

Ψαλμὸς ριε΄ (115).

Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα· ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα.
᾿Εγὼ 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 εὐ χάς μου τῷ Κυρίῳ
ἀποδώσω, ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. Τίμιος
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Ὡς πῦρ γενηθήτω μοι, καὶ ὡσεὶ φῶς τὸ Σῶμά σου,
καὶ τὸ Αἷμα, Σωτήρ μου, τὸ τιμιώτατον, φλέγον ἁ -

μαρ τίας τὴν ὕλην, καὶ ἐμπιπρῶν παθῶν τὰς ἀκάνθας,
καὶ ὅλον φωτίζον με, προσκυνεῖν σου τὴν Θεότητα.

Θεοτοκίον.

Θεὸς σεσωμάτωται, ἐκ τῶν ἁγνῶν αἱμάτων σου· ὅθεν
πᾶσα ὑμνεῖ σε γενεὰ Δέσποινα· νόων τε τὰ πλήθη

δοξάζει, ὡς διὰ σοῦ σαφῶς κατιδόντα, τὸν πάν των δε-
σπόζοντα, οὐσιωθέν τα τὸ ἀνθρώπινον.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν... (τρίς), καὶ τοὺς ἑπομένους
Ψαλμούς.

Ψαλμὸς κβ΄ (22).

Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει. Εἰς
τόπον χλόης, ἐκεῖ με κατεσκήνωσεν, ἐ πὶ ὕδατος

ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέ με. Τὴν ψυχήν μου ἐπέστρεψεν,
ὡδήγησέ με ἐπὶ τρίβους δικαιοσύνης, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος
αὐτοῦ. ᾿Εὰν γὰρ 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.
᾿Ελίπανας ἐν ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου, καὶ τὸ ποτήριόν
σου μεθύσκον με ὡσεὶ κράτιστον. Καὶ τὸ ἔλεός σου κα-
ταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καὶ τὸ κα-
τοικεῖν με ἐν οἴκῳ Κυρίου εἰς μακρότητα ἡμερῶν.
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ἐναν τίον 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. Τάς
εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ ἀποδώσω ἐναντίον παντὸς τοῦ
λαοῦ αὐτοῦ, ἐν αὐ λαῖς οἴκου Κυρίου, ἐν μέσῳ σου ῾Ιε-
ρουσαλήμ.

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα, Δόξα Σοι, ὁ Θεός (τρίς).
Κύριε, ἐλέησον (τρίς).

Καὶ εὐθὺς τὰ παρόντα τροπάρια.

῏Ηχος  πλ. β΄.

Τὰς ἀνομίας μου πάριδε Κύριε, 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.

Εἰς τὴν μετάληψιν τῶν ἁγιασμάτων σου, πῶς ἀναιδεσθῶ
ὁ ἀνάξιος; ᾿Εὰν γὰρ τολμήσω σοι προσελθεῖν σὺν

τοῖς ἀξίοις, ὁ χιτών με ἐλέγχει, ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ Δείπνου,
καὶ κατάκρισιν προξενήσω τῇ πολυαμαρτήτῳ μου ψυχῇ.
Καθάρισον Κύριε, τὸν ῥύπον τῆς ψυχῆς μου, καὶ σῶσόν
με ὡς φιλάνθρωπος.

184

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Πολλὰ τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν, Θεοτόκε πταισμάτων·
πρὸς σὲ κατέφυγον ἁγνή, σωτηρίας δεόμενος. ᾿Επί-

σκεψαι τὴν ἀσθενοῦσάν μου ψυχήν, καὶ πρέσβευε τῷ
Υἱῷ Σου καὶ Θεῷ ἡμῶν, δοθῆναί μοι τὴν ἄφεσιν, ὧν
ἔπραξα δεινῶν, μόνη εὐλογημένη.

Τῇ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ λέγεται τὸ παρόν. 

῏Ηχος πλ. δ΄.

Ὅτε 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. ῾Ο περὶ πάντας ἀγαθός,
Κύριε δόξα Σοι.

Τὸ Κύριε, ἐλέησον (μ΄), μετανοίας ὅσας βούλει

καὶ ἀμέσως τὰς ἑπομένας ἱκετηρίους εὐχάς.

* * *

Στίχοι διδακτικοὶ περὶ τοῦ πῶς δεῖ 
προσέρχεσθαι τοῖς Ἀχράντοις Μυστηρίοις.

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.



ρῶν, 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 εὐσπλαγχνία 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 κο πιῶντας καὶ πεφορτισμέ-
νους πρὸς σεαυτὸν κα λῶν καὶ ἀναπαύων· ὁ μὴ ἐλθὼν
καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν· καὶ
καθά ρι σόν με ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύ-
ματος· δίδαξόν με ἐπιτελεῖν ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ σου,
ἵνα ἐν καθαρῷ τῷ μαρτυρίῳ τῆς συνειδήσεώς μου, τῶν
ἁγιασμάτων σου τὴν μερίδα ὑ πο δεχό μενος, ἑνωθῶ τῷ
ἁγίῳ Σώματί σου καὶ Αἵ ματι, καὶ ἕξω σε ἐν ἐμοὶ κατοι-
κοῦντα καὶ μέ νον τα, 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 ὑπο-
δέχεσθαι τὴν μερίδα τῶν ἁγιασμάτων σου, εἰς Πνεύματος
Ἁγίου κοινωνίαν, εἰς ἐφόδιον ζωῆς αἰωνίου, καὶ εἰς
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Ἄλλοι ὅμοιοι.

Πρὸ τοῦ μετασχεῖν τῆς φρικώδους θυσίας, τοῦ ζωο-
ποιοῦ Σώματος τοῦ Δεσπότου τῷδε πρόσευξαι τῷ

τρόπῳ μετὰ τρόμου.

Εὐχὴ Α΄. Μεγάλου Βασιλείου.

Δέσποτα Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἡ πηγὴ
τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀθανασίας, ὁ πάσης ὁρατῆς καὶ

ἀοράτου κτίσεως Δημιουργός, ὁ τοῦ ἀν άρχου Πατρὸς
συναΐδιος Υἱὸς καὶ συνάναρχος, ὁ δι’ ὑπερβολὴν ἀγα-
θότητος ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν σάρ κα φορέσας καὶ
σταυρωθεὶς καὶ τυ θεὶς ὑπὲρ τῶν ἀχαρίστων καὶ ἀγνω-
μόνων ἡμῶν, καὶ τῷ οἰκείῳ σου Αἵματι ἀναπλάσας τὴν
φθαρεῖσαν ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας φύσιν ἡμῶν, αὐ τὸς ἀθάνατε
Βασιλεῦ, πρόσδεξαι κἀμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ τὴν μετάνοιαν,
καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου ἐπ’ ἐμοὶ καὶ εἰσάκουσον τῶν
ῥημάτων μου· ἥμαρτον γὰρ 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 ἀνα-
μένων ἐπιστροφήν. Σὺ γὰρ εἶπας, φιλάνθρωπε, 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 χει -
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Εὐχὴ Γ΄. ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Κύριε ὁ Θεός μου, οἶδα ὅτι οὔκ εἰμι ἄξιος, οὐδὲ
ἱκανός, ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσ έλθῃς 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, συμ-
μετρίασον καὶ 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 σώ ματι εἰσελθεῖν. Καὶ ὡς οὐκ
ἀπηξίωσας εἰσελθεῖν καὶ συνδειπνῆσαι ἁμαρτωλοῖς ἐν
τῇ οἰκίᾳ Σί μωνος 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 ἀπο-
τροπὴν καὶ ἐμπόδιον τῆς φαύλης μου καὶ πονηρᾶς συ-
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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.

Οἶδα, 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 σοῦ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ μου· ἀλλὰ
τοῖς οἰκτιρμοῖς σου θαῤῥῶν προσέρχομαί σοι τῷ εἰπόντι·
ὁ τρώγων 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
ἐνερ γείας 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 ἐν τολῶν, εἰς Πνεύματος
Ἁγίου κοινωνίαν, εἰς ἐφόδιον ζωῆς αἰωνίου καὶ εἰς ἀπο-
λογίαν εὐ πρόσδεκτον τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματός
σου· μὴ εἰς κρῖμα ἢ εἰς κατάκριμα.
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θοῦσάν 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 προσαχ-
θέντας ἅπαντας ἐν τῷ χορῷ τῶν σῶν φίλων κατέταξας,
ὁ μόνος ὑπάρχων εὐλογημένος, πάντοτε νῦν καὶ εἰς
τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.

Εὐχὴ  Ε΄. Τοῦ αὐτοῦ.

Κύριε ̓ Ιησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός μου, ἄ νες, ἄφες, ἱλάσθητι
καὶ συγχώρησόν μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἀ χρείῳ, 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 ἀ γνοίᾳ, εἴτε ἐν λόγοις, ἢ ἔργοις ἢ ἐν θυ μήμασιν ἢ δια-
νοήμασι καὶ ἐπιτηδεύμασι, καὶ πάσαις μου ταῖς αἰσθήσεσι.
Καὶ τῇ πρεσβείᾳ τῆς ἀσπόρως κυησάσης σε παναχράντου
καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Μητρός σου, τῆς μόνης
ἀκαταισχύντου ἐλπίδος, καὶ προστασίας, καὶ σωτηρίας
μου, καταξίωσόν με ἀκατακρίτως μεταλαβεῖν τῶν ἀχράν -
των καὶ ἀθανάτων καὶ ζωοποιῶν καὶ φρικτῶν Μυστηρίων
σου, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον· εἰς ἁγια-
σμόν, καὶ φωτισμόν, καὶ ῥώμην, καὶ ἴασιν, καὶ ὑγείαν
ψυχῆς τε καὶ σώματος· καὶ εἰς ἐξάλειψιν καὶ παντελῆ
ἀφανισμὸν τῶν πονηρῶν μου λογισμῶν, καὶ ἐν θυ μήσεων,
καὶ προλήψεων, καὶ νυκτερινῶν φαντασιῶν τῶν σκοτεινῶν
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νηθείας, εἰς ἀπονέκρωσιν τῶν πα θῶν, εἰς περιποίησιν
τῶν ἐντολῶν σου, εἰς προ σθήκην τῆς θείας σου χάριτος
καὶ τῆς σῆς βασιλείας οἰκείωσιν. Οὐ γὰρ ὡς καταφρονῶν
προσέρχομαί σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἀλλ’ ὡς θαῤ ῥῶν τῇ
ἀφάτῳ σου ἀγαθότητι καὶ ἵνα μή, ἐπὶ πο λὺ ἀφι στάμενος
τῆς κοινωνίας σου, θηριάλωτος ὑ πὸ 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 ποί-
ησον. Καὶ γενοῦ μοι βοηθὸς καὶ ἀντιλήπτωρ, κυβερνῶν
ἐν εἰρήνῃ τὴν ζωήν μου, καταξιῶν με καὶ τῆς ἐκ δεξιῶν
σου παραστάσεως μετὰ τῶν ̔Αγίων σου· εὐχαῖς καὶ πρε-
σβείαις τῆς παναχράντου σου Μητρός, τῶν ἀΰλων σου
λειτουργῶν καὶ ἀχράντων Δυνάμεων καὶ πάντων τῶν
Ἁγίων, τῶν ἀπ’ αἰῶνός σοι εὐ α  ρεστη σάν των.  Ἀμήν.

Εὐχὴ Δ΄. Τοῦ αὐτοῦ.

Οὔκ εἰμι ἱκανός, Δέσποτα Κύριε, ἵνα εἰσέλθῃς ὑπὸ
τὴν στέγην τῆς ψυχῆς μου· ἀλλ’ ἐ πειδὴ βούλει σύ,

ὡς φιλάνθρωπος, οἰκεῖν ἐν ἐ μοί, θαῤῥῶν προσέρχομαι.
Κελεύεις, ἀναπετάσω τὰς πύλας, ἃς σὺ μόνος ἐδημι-
ούργησας, καὶ εἰ σέρχῃ μετὰ φιλανθρωπίας, ὡς πέφυκας·
εἰσέρχῃ καὶ φωτίζεις τὸν ἐσκοτισμένον μου λογι σμόν.
Πιστεύω ὡς τοῦτο ποιήσεις· οὐ γὰρ Πόρνην προσελ-
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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, 
μύρον ἐξωνησαμένη, 
ἦλθε τολμηρῶς ἀλεῖψαι, 
σοῦ τοὺς πόδας τοῦ Χριστοῦ μου,
τοῦ Δεσπότου καὶ Θεοῦ μου.
῾Ως 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,
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καὶ πονηρῶν πνευμάτων. ῞Οτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία, καὶ
ἡ δύναμις, καὶ ἡ δόξα, καὶ ἡ τιμή, καὶ ἡ προ σκύνησις,
σὺν τῷ Πατρί, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύ ματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Εὐχὴ ΣΤ΄. ᾿Ιωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.

Δέσποτα Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡ μῶν, ὁ μόνος
ἔχων ἐξουσίαν ἀνθρώποις ἀφιέναι ἁμαρτίας, ὡς

ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος, πάριδέ μου πάντα τὰ ἐν
γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ πταίσματα καὶ ἀξίωσόν με ἀκατα-
κρίτως μεταλαβεῖν τῶν θείων καὶ ἐνδόξων, καὶ ἀχράντων
καὶ ζωοποιῶν σου μυστηρίων, μὴ εἰς κόλασιν, μηδὲ εἰς
προσθήκην ἁμαρτιῶν, ἀλλ’ εἰς καθαρισμόν, καὶ ἁγι α-
σμόν, 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.

Ἀπὸ ῥυπαρῶν χειλέων,
ἀπὸ βδελυρᾶς καρδίας, 

ἀπὸ ἀκαθάρτου γλώττης, 
ἐκ ψυχῆς ἐῤῥυπωμένης, 
δέξαι δέησιν Χριστέ μου·
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ἐν αὐτῷ δ’ ἐγὼ τυγχάνω.
Ἀληθὴς ὁ λόγος πάντως
τοῦ Δεσπότου καὶ Θεοῦ μου. 
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. 
῞Ινα 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, χωρίς εὑρών με
τῆς σῆς χάριτος ὁ πλάνος, 
ἀφαρπάσῃ με δολίως, 
καὶ πλανήσας ἀπαγάγῃ 
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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, 
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 μέν οὗτος μένει,
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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.
(οἱ 4 τελευταῖοι στίχοι λέγονται ἐκ γ΄)

Εὐχὴ Η΄. Συμεὼν τοῦ Μεταφραστοῦ.

Ὁμόνος καθαρὸς καὶ ἀκήρατος Κύριος, ὁ δι’ οἶκτον
φιλανθρωπίας, ἀν εκδιήγητον τὸ ἡμέτερον ὅλον προσ -

λαβόμενος φύραμα, ἐκ τῶν ἁ γνῶν καὶ παρθενικῶν
αἱμάτων τῆς ὑπερφυῶς κυησάσης σε, Πνεύματος θείου
ἐπελεύσει, καὶ εὐδοκίᾳ Πατρὸς ἀϊδίου, Χριστὲ ᾿Ιησοῦ,
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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 ἐγώ 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· 
καὶ τὸ ξένον καὶ Ἀγγέλοις
καὶ ἀνθρώπων διανοίας, 
ὁμιλεῖς αὐτοῖς πολλάκις, 
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ὁ Θεός, ὁ Τελώνην δικαιώσας καὶ Χαναναίαν ἐλεήσας,
καὶ τῷ Λῃστῇ Παραδείσου πύλας ἀνοίξας, ἄνοιξόν μοι
τὰ σπλάγχνα τῆς φιλανθρωπίας σου, καὶ δέξαι με προ-
σερχόμενον 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 ἐκομί-
σατο. ̓Εγὼ δὲ ὁ ἐλεεινός, ὅλον τὸ σῶμα τολμῶν δέξασθαι,
μὴ καταφλεχθείην· ἀλλὰ δέξαι με, ὥσπερ ἐκείνας καὶ
φώτισόν μου τὰ τῆς ψυχῆς αἰσθητήρια, καταφλέγων
μου τὰ τῆς ἁμαρτίας ἐγκλήματα· πρεσβείαις τῆς ἀσπόρως
τεκούσης σε, καὶ τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων. ῞Οτι εὐλο-
γητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Εὐχὴ Ι΄. ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Πιστεύω, Κύριε, καὶ ὁμολογῶ, ὅτι σὺ εἶ ἀληθῶς 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 Σῶ μά
σου καὶ τοῦτο αὐτό ἐστι τὸ τίμιον Αἷμά σου. Δέομαι
οὖν σου, ἐλέησόν με καὶ συγχώρησόν μοι τὰ παραπτώ-
ματά μου, τὰ ἑκούσια καὶ τὰ ἀκούσια, τὰ ἐν λόγῳ, τὰ
ἐν ἔργῳ, τὰ ἐν γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ· καὶ ἀξίωσόν με ἀκα-
τακρίτως μετασχεῖν τῶν ἀχράντων σου μυστηρίων, εἰς
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον. Ἀμήν.
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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. ῾Ο τῇ ταφῇ σου
τὰ τοῦ ᾍδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου διὰ τῶν
ἀγα θῶν λογισμῶν τὰ πονηρὰ διαβούλια, καὶ τὰ τῆς πο-
νηρίας πνεύματα διασκέδασον. ῾Ο τῇ τριημέρῳ σου καὶ
ζωηφόρῳ ἀναστάσει τὸν πεπτωκότα προπάτορα ἀνα-
στήσας, ἀνάστησόν με τῇ ἁμαρτίᾳ κατολισθήσαντα, τρό-
πους μοι μετανοίας ὑποτιθέμενος. ῾Ο 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. ῾Ο τῇ ἐπιδημίᾳ τοῦ πα-
ρακλήτου Πνεύματος σκεύη τίμια τοὺς ἱερούς σου μαθητὰς
ἐρ γασάμενος, δοχεῖον κἀμὲ τῆς αὐτοῦ ἀνάδειξον ἐπε-
λεύσεως. ̔Ο μέλλων πάλιν ἔρχεσθαι κρῖναι τὴν οἰκουμένην
ἐν δικαιοσύνῃ, εὐδόκησον κἀμὲ προϋ πα ντῆ σαί 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 ζωο-
ποιῷ σου Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ νας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

Εὐχὴ Θ΄. ᾿Ιωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.

Πρὸ τῶν θυρῶν τοῦ ναοῦ σου παρέστηκα καὶ τῶν
δεινῶν λογισμῶν οὐκ ἀφίσταμαι· ἀλλὰ σύ, Χριστὲ
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Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ̔Αγίων σου, πῶς εἰσελεύσομαι
ὁ ἀνάξιος; ᾿Ε ὰν γὰρ τολμήσω συνεισελθεῖν εἰς τὸν

νυμφῶνα, ὁ χιτών με ἐλέγχει, ὅ τι οὐκ ἔστι τοῦ γάμου,
καὶ δέσμιος ἐκβαλοῦμαι ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων· καθάρισον,
Κύριε, τὸν ῥύπον τῆς ψυ χῆς μου, καὶ σῶσόν με ὡς φι-
λάνθρωπος.

Καὶ τὴν παροῦσαν εὐχήν.

Δέσποτα 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 ἀῤῥα βῶνα τῆς μελλούσης
ζωῆς καὶ βασιλείας. ᾿Εμοὶ δὲ τὸ προσκολ λᾶσθαι τῷ
Θεῷ ἀγαθόν ἐστι, τίθεσθαι  ἐν τῷ Κυρίῳ τὴν ἐλπίδα τῆς
σωτηρίας μου.

Καὶ πάλιν. 

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, Κύ ριε, ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου.
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Ἀπερχόμενος δὲ μεταλαβεῖν, 
λέγε τοὺς παρόντας στίχους.

Συμεὼν τοῦ Μεταφραστοῦ.

Ἰδοὺ βαδίζω πρὸς θείαν κοινωνίαν· Πλαστουργέ, μὴ
φλέξῃς με τῇ μετουσίᾳ· πῦρ γὰρ ὑπάρχεις τοὺς

ἀναξίους φλέ γον· Ἀλλ’ οὖν κάθαρον ἐκ πάσης με κη -
λῖδος.

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, Κύ ριε, ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου.

Καὶ τοὺς στίχους τούτους.

Θεουργὸν Αἷμα φρῖξον, ἄνθρωπε, βλέπων· ἄνθραξ
γὰρ ἐστι τοὺς ἀναξίους φλέγων. Θεοῦ τὸ Σῶμα καὶ

θεοῖ με καὶ τρέφει· Θεοῖ τὸ πνεῦμα, τὸν δὲ νοῦν τρέφει
ξένως.

Καὶ τὰ τροπάρια ταῦτα.

Ἔθελξας πόθῳ με, Χριστέ, καὶ ἠλλοίωσας τῷ θείῳ
σου ἔρωτι· ἀλλὰ  κατάφλεξον πυρὶ ἀΰλῳ τὰς ἁμαρτίας

μου, καὶ ἐμπλησθῆναι τῆς ἐν σοὶ τρυφῆς καταξίωσον,
ἵνα τὰς δύο σκιρτῶν μεγαλύνω, Ἀγαθὲ παρουσί ας σου.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΜΕΤΑΛΗΨΙΝ

Στίχοι εἰς τὴν Εὐχαριστίαν προτρεπτικοί·

Ἐπὰν δὲ τύχῃς τῆς καλῆς μετουσίας
τῶν ζωοποιῶν μυστικῶν δωρημάτων, 
ὕμνησον εὐθὺς, εὐχαρίστησον μέγα, 
καὶ τάδε θερμῶς ἐκ ψυχῆς Θεῷ λέγε·
δόξα σοι, ὁ Θεὸς (τρίς).

Καί ἀμέσως τὰς ἑπομένας εὐχαριστηρίους εὐχάς·
Ἀνωνύμου συγγραφέως.

Εὐχαριστῶ 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 ἐπου-
ρανίων δωρεῶν κατηξίωσας. ̓Αλλά, 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
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αἰώνιον. Σὺ γὰρ εἶ ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, ἡ πηγὴ τοῦ ἁγια-
σμοῦ, ὁ δοτὴρ τῶν ἀγαθῶν· καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμ-
πομεν, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ
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
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,
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ἡμῶν, δὸς γενέσθαι ταῦτα κἀμοὶ εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ
σώματος, εἰς ἀποτροπὴν παντὸς 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 ἀνά-
παυσιν, ἔνθα ὁ τῶν ἑορταζόντων ἦχος ὁ ἀκατάπαυστος
καὶ ἡ ἀπέραντος ἡδονὴ τῶν καθορώντων τοῦ σοῦ προ-
σώπου 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.

Δέσποτα 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 σκέ-
πην σου καὶ ἐν τῇ τῶν πτερύγων σου σκιᾷ· καὶ δώρησαί
μοι μέχρις ἐσχάτης μου ἀναπνοῆς ἐπαξίως μετέχειν τῶν
ἁγιασμάτων σου, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν
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κυήσασα, ζωοποίησόν με τὸν τεθανατωμένον τῇ ἁμαρ-
τίᾳ· ἡ τοῦ ἐλεήμονος Θεοῦ φιλεύσπλαγχνος μήτηρ, ἐλέ-
ησόν με καὶ δὸς κατάνυξιν καὶ συν τριβὴν ἐν τῇ καρδίᾳ
μου καὶ ταπείνωσιν ἐν τοῖς διανοήμασί μου καὶ ἀνάκλη-
σιν ἐν ταῖς αἰχμαλωσίαις τῶν λογισμῶν μου. Καὶ ἀξίω-
σόν με μέχρι τελευταίας μου ἀναπνοῆς ἀκατακρίτως
ὑποδέχεσθαι τῶν ἀχράντων μυστηρίων τὸν ἁγιασμόν,
εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος· καὶ παράσχου μοι δά-
κρυα μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως, εἰς τὸ ὑμνεῖν καὶ
δοξάζειν σε πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου. ῞Οτι εὐλο-
γημένη καὶ δεδοξασμένη ὑπάρχεις εἰς τοὺς αἰῶνας.
Ἀμὴν (τρίς).

Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ
ῥῆμά σου ἐν εἰρήνη, 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 (τρίς). Δόξα. Καὶ νῦν. Πάτερ ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου ᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου.

῏Ηχος πλ. δ΄.

Ἡτοῦ στόματός σου, καθάπερ πυρσὸς ἐ κλάμ ψασα
χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν· ἀφιλαργυρίας τῷ

κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο· τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπει-
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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.

Τὸ 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 εὐχαρι-
στία αὕτη εἰς χαράν, ὑγείαν καὶ εὐφροσύνην· καὶ ἐν τῇ
φοβερᾷ καὶ δευτέρᾳ ἐλεύσει σου ἀξίωσόν με τὸν ἁμαρ-
τωλὸν στῆναι ἐκ δεξιῶν τῆς σῆς δόξης· πρεσβείαις τῆς
παναχράντου σου Μητρὸς καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων.
Ἀμήν.

Ἀνωνύμου. 
Εἰς τὴν ῾Υπεραγίαν Θεοτόκον.

Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, τὸ φῶς τῆς ἐσκοτισμέ-
νης μου ψυχῆς, ἡ ἐλπίς, ἡ σκέπη, ἡ καταφυγή, ἡ πα-

ραμυθία, τὸ ἀγαλλίαμά μου, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι ἠξίωσάς
με τὸν ἀνάξιον κοινωνὸν γενέσθαι τοῦ ἀχράντου Σώ-
ματος καὶ τοῦ τιμίου Αἵματος τοῦ Υἱοῦ σου. Ἀλλ’ ἡ τε-
κοῦσα τὸ ἀληθινὸν φῶς, φώτισόν μου τοὺς νοητοὺς
ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας· ἡ τὴν πηγὴν τῆς ἀθανασίας
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Κοντάκιον.

Ὤφθης βάσις ἄσειστος, τῇ ᾿Εκκλησίᾳ, νέμων πᾶσιν
ἄσυλον, τὴν κυριότητα βροτοῖς, ἐπισφραγίζων σοῖς

δόγμασιν, οὐρανοφάντορ, Βασίλειε ὅσιε.

Κύριε, ἐλέησον (ιβ΄). Δόξα. Καὶ νῦν. 

T ὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν,
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀ διαφθόρως, Θεὸν

Λόγον τεκοῦσαν· τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνο-
μεν.

Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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νοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων,
Πάτερ ᾿Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ
τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δόξα Πατρὶ...

Ἐκ τῶν οὐρανῶν ἐδέξω τὴν θείαν Χάριν, καὶ διὰ τῶν
σῶν χειλέων πάντας διδάσκεις, προσκυνεῖν τὸν ἐν

Τριάδι ἕνα Θεόν, ᾿Ιωάννη Χρυσόστομε, παμμακάριστε
῞Οσιε, ἐπαξίως εὐφημοῦ μέν σε· ὑπάρχεις γὰρ καθηγη-
τής, ὡς τὰ θεῖα σαφῶν.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...

Τῇ πρεσβείᾳ Κύριε, πάντων τῶν Ἁγίων, καὶ τῆς Θεο-
τόκου, τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν, καὶ  ἐλέησον ἡμᾶς,

ὡς μόνος οἰκτίρμων.

῞Οταν τελῆται ἡ θ. Λειτουργία 
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, λέγομεν 

τὸ Ἀπολυτίκιον καὶ τὸ Κοντάκιον αὐτοῦ, οὕτω:

Ἀπολυτίκιον. ῏Ηχος α΄. 

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξα-
μένην τὸν λόγον σου, δι’ οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας,

τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη
κατεκόσμησας· βασίλειον ἱεράτευμα, πάτερ ὅσιε, πρέ-
σβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

208



211

ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Πρὸ τοῦ γεύματος

Πάτερ 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 (τρίς) πάτερ ἅγιε εὐλόγησον.

Χριστὲ ὁ Θεός, εὐλόγησον τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν τῶν
δούλων σου, ὅτι ἅγιος εἶ πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Μετὰ τὸ γεῦμα

Εὐχαριστοῦμεν σοί, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὅτι ἐνέπλησας
ἡμᾶς τῶν ἐπιγείων σου ἀγαθῶν· μὴ στερήσῃς ἡμᾶς καὶ τῆς

ἐπουρανίου σου βασιλείας· ἀλλ’ ὡς ἐν μέσω τῶν μαθητῶν σου
παρεγένου, Σωτήρ, τὴν εἰρήνην διδούς αὐτοῖς, ἐλθέ καὶ μεθ’
ἡμῶν, καὶ σῶσον ἡμᾶς.

Δόξα. Καὶ νῦν. Κύριε ἐλέησον (τρίς) πάτερ ἅγιε εὐλόγησον.



Χριστὲ ὁ Θεός, εὐλόγησον τὰ περισσεύματα τῆς τραπέζης
ταύτης, καὶ πλήθυνον αὐτὰ ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ καὶ εἰς τὸν

κόσμον σου ἅπαντα, ὅτι σύ εἶ ὁ εὐλογῶν, ἁγιάζων καὶ τρέφων
τὰ σύμπαντα, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀνα-
πέμπομεν σύν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ
ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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Χριστὲ ὁ Θεός, εὐλόγησον τὰ περισσεύματα τῆς τραπέζης
ταύτης, καὶ πλήθυνον αὐτὰ ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ καὶ εἰς τὸν

κόσμον σου ἅπαντα, ὅτι σύ εἶ ὁ εὐλογῶν, ἁγιάζων καὶ τρέφων
τὰ σύμπαντα Χριστὲ ὁ Θεός ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμ-
πομεν σύν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ
καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Πρὸ τοῦ δείπνου

Φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται· καὶ αἰνέσουσι Κύ-
ριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν· ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν

εἰς αἰῶνα αἰῶνος.

Δόξα. Καὶ νῦν. Κύριε ἐλέησον (τρίς) πάτερ ἅγιε εὐλόγησον.

Χριστὲ ὁ Θεός, εὐλόγησον τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν τῶν
δούλων σου, ὅτι ἅγιος εἶ πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Μετὰ τό δεῖπνο

Εὔφρανας ἡμᾶς, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί σου, καὶ ἐν τοῖς
ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἠγαλλιασάμεθα. Ἐσημειώθη ἐφ’

ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε· ἔδωκας 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 κατῴκι-
σας ἡμᾶς.

Δόξα. Καὶ νῦν. Κύριε ἐλέησον (τρίς) πάτερ ἅγιε εὐλόγησον.
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