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14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 

Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς ὑπεραγίας Θε-

οτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας· καὶ μνήμη 

τοῦ ἁγίου Προφήτη Μιχαίου. (η´ π.Χ. αἰ.) 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως, ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἀ-

ναγνώστης τὸ Δεῦτε προσκυνήσωμεν (γ´), 

καὶ τὸν προοιμιακὸν ψαλμόν. 

Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

* * * 

ΟΙ ΕΠΙΛΥΧΝΙΟΙ ΨΑΛΜΟΙ 

Ψαλμὸς ρμ´ (140). 

Ἦχος δ´. 

Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου· εἰ-

σάκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς 

σέ, εἰσάκουσόν μου· πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δε-

ήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ. Εἰ-

σάκουσόν μου, Κύριε. 

Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα 

ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία 

ἑσπερινή. Εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 

Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου, καὶ θύ-

ραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου. 

Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πο-

νηρίας, τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁ-

μαρτίαις, 

Σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, 

καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐ-

τῶν. 

Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει καὶ ἐλέγξει με, 

ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κε-

φαλήν μου. 

Ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις 

αὐτῶν· κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κρι-

ταὶ αὐτῶν. 

Ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου, ὅτι ἡδύνθησαν· 

ὡσεὶ πάχος γῆς ἐρράγη ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορ-

πίσθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην. 

Ὅτι πρὸς σέ, Κύριε Κύριε, οἱ ὀφθαλμοί μου· ἐ-

πὶ σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου. 

Φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος, ἧς συνεστήσαντό 

μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων 

τὴν ἀνομίαν. 

Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρ-

τωλοί· κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγώ, ἕως ἂν παρέλθω. 

Ψαλμὸς ρμα´ (141). 

Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου 

πρὸς Κύριον ἐδεήθην. 

Ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν 

θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ. 

Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου, καὶ 

σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου. 

Ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ ἐπορευόμην, ἔκρυψαν παγί-

δα μοι. 

Κατενόουν εἰς τὰ δεξιὰ καὶ ἐπέβλεπον, καὶ 

οὐκ ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με. 

Ἀπώλετο φυγὴ ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ-

ζητῶν τὴν ψυχήν μου. 

Ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε· εἶπα· Σὺ εἶ ἡ ἐλπίς 

μου, μερίς μου εἶ, ἐν γῇ ζώντων. 

Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταπεινώ-

θην σφόδρα. 

Ῥῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκρα-

ταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ. 

Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου τοῦ ἐξο-

μολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. 

Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀνταποδῷς 

μοι. 

Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε· Κύριε, εἰσά-

κουσον τῆς φωνῆς μου. 

Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν 

φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 
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Ἱστῶμεν Στίχους Ϛ´ καὶ ψάλλομεν  

Στιχηρὰ Προσόμοια τῶν Προεορτίων γ´. 

Ἦχος δ´. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 

Στίχ. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε Κύρι-

ε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐ-

στιν. 

Ἐν κυμβάλοις ἠχήσωμεν, ἐν ᾠδαῖς ἀλαλάξω-

μεν, Ἑορτὴν ἐξόδιον προεξάρχοντες, καὶ ἐπι-

τύμβια ᾄσματα, φαιδρῶς ἐκβοήσωμεν· ἡ γὰρ 

Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, κιβωτός τε ἡ πάγχρυσος, ἑ-

τοιμάζεται, νῦν ἐκ γῆς πρὸς τὰ ἄνω μεταβῆ-

ναι, πρὸς παλίνζωον καὶ θείαν, μεθισταμένη 

λαμπρότητα. 

Στίχ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, 

Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον 

σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Ἀποστόλων ὁ θίασος, παραδόξως ἀθροίσθη-

τε, ἐκ περάτων σήμερον· ἡ γὰρ ἔμψυχος, πό-

λις τοῦ πάντων δεσπόζοντος, ἀπαίρειν ἐπεί-

γεται, πρὸς τὰ κρείττω εὐκλεῶς, συγχορεύειν 

βασίλεια, τῷ Υἱῷ αὑτῆς· ἧς τῇ θείᾳ κηδείᾳ ὁ-

μοφρόνως, σὺν ταῖς ἄνω στρατηγίαις, ὕμνον 

ἐξόδιον ᾄσατε. 

Στίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ 

φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν 

Κύριον. 

Ἱερέων ὁ σύλλογος, βασιλεῖς τε καὶ ἄρχοντες, 

σὺν παρθένων τάγμασι νῦν προφθάσατε, ἅ-

πας λαός τε συνδράμετε, ᾠδὴν ἐπιτάφιον, ἀ-

ναπέμποντες ὁμοῦ· ἡ γὰρ πάντων δεσπόζου-

σα, μέλλει αὔριον, τὴν ψυχὴν παραθέσθαι, 

εἰς τὰς χεῖρας, τοῦ Υἱοῦ μεθισταμένη, πρὸς 

αἰωνίαν κατοίκησιν. 

Καὶ τοῦ Προφήτου, Στιχηρὰ Προσόμοια γ´. 

Ἦχος ὁ αὐτός. Ἔδωκας σημείωσιν. 

Στίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ 

παρ᾿ αὐτῷ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώσεται 

τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ. 

Ὄρος προηγόρευσας, τὸ ἐμφανὲς καὶ περίο-

πτον, τοῦ Σωτῆρος τὸ κήρυγμα, ἐπ᾿ ἄκρων 

φανήσεσθαι, τῶν ὀρέων μάκαρ, τὴν ὑψηλο-

τάτην, θεογνωσίαν προδηλῶν· ἐφ᾿ ἣν τὰ ἔθνη 

πίστει συντρέχοντα, προθύμως καταφεύγου-

σι, καὶ τὴν ᾠδὴν ἐκδιδάσκονται, τοῦ Κυρίου 

καὶ σῴζονται, σωτηρίαν αἰώνιον. 

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, ἐ-

παινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Ἄρχων ἐξελεύσεται, καὶ ποιμανεῖ τὸν λαὸν 

αὑτοῦ, Βηθλεὲμ ἐξορμώμενος, προέφης θε-

σπέσιε, προφητῶν Μιχαία, γλώσσῃ θεοπνεύ-

στῳ, οὗ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν, τῶν τοῦ αἰῶνος 

εἰσὶν αἱ ἔξοδοι· τανῦν δέ σου τὴν πρόῤῥησιν, 

ἐκβεβηκυῖαν θεώμενοι, διὰ σοῦ τὸν λαλήσαν-

τα, θεοφρόνως δοξάζομεν. 

Στίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡ-

μᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Θρόνῳ παριστάμενος, Θεοῦ Προφῆτα σεβά-

σμιε, καὶ χαρᾶς ἀξιούμενος, καὶ δόξαν θεώ-

μενος, καὶ τρυφῆς ἐνθέου, θείως ἀπολαύων, 

καὶ χαρμονῆς πνευματικῆς, καὶ εὐφροσύνης 

ἀναπιμπλάμενος, τοὺς πίστει νῦν τὴν μνή-

μην σου, ἐπιτελοῦντας ἐπόπτευε, πειρασμῶν 

ἐκλυτρούμενος, ταῖς ἀπαύστοις πρεσβείαις 

σου. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος δ´. 

Τὴν πάνσεπτόν σου Κοίμησιν, Παναγία Παρ-

θένε ἁγνή, τῶν Ἀγγέλων τὰ πλήθη ἐν οὐρα-

νῷ, καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος, ἐπὶ τῆς γῆς μα-

καρίζομεν· ὅτι Μήτηρ γέγονας, τοῦ ποιητοῦ 

τῶν ἁπάντων Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸν ἱκε-

τεύουσα, ὑπὲρ ἡμῶν μὴ παύσῃ, δεόμεθα, τῶν 

εἰς σὲ μετὰ Θεὸν τὰς ἐλπίδας θεμένων, Θεο-

τόκε πανύμνητε καὶ ἀπειρόγαμε. 

* * * 

Ἄνευ εἰσόδου. 

Ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἀναγνώστης  

τὴν ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν χῦμα· 

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, * ἀθανάτου Πατρός, 

* οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, * Ἰησοῦ Χριστέ, * 

ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, * ἰδόντες φῶς 

ἑσπερινόν, * ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, * καὶ ἅ-

γιον Πνεῦμα, Θεόν. * Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι και-
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ροῖς * ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, * Υἱὲ Θεοῦ, 

ζωὴν ὁ διδούς· * διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει. 

Καὶ ψάλλεται τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 

Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας.  

Ἦχος πλ. δ´. Ψαλμὸς ρλγ´. 

Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦ-

λοι Κυρίου. (ρλγ´ 1) 

Στίχ. α´. Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐ-

λαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν. (ρλγ´ 1) 

Στίχ. β´. Ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑ-

μῶν εἰς τὰ ἅγια καὶ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον. 
(ρλγ´ 2) 

* * * 

Ἐκτενής, τό· Καταξίωσον,  

Πληρωτικά, Κεφαλοκλισία. 

* * * 

Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόμοια. 

Ἦχος β´. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 

Ὢ θαύματος καινοῦ! ὢ τεραστίου ξένου! πῶς 

νέκρωσιν ὑπέστη, ἡ ζωηφόρος Κόρη, καὶ τά-

φῳ νῦν καλύπτεται; 

Στίχ. Ἀπενεχθήσονται τῷ Βασιλεῖ παρθένοι 

ὀπίσω αὐτῆς. 

Πᾶσα τῶν γηγενῶν, ἡ φύσις χορευέτω· ἰδοὺ 

γὰρ ἡ Παρθένος, ἡ τοῦ Ἀδὰμ θυγάτηρ, πρὸς 

οὐρανὸν μεθίσταται. 

Στίχ. Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν, καὶ 

οὐ μὴ ἀθετήσῃ αὐτήν. 

Λάβε μοι κατὰ νοῦν, τὴν κλίνην τῆς Παρθέ-

νου, χοροῖς τῶν Ἀποστόλων, εὐκόσμως κυ-

κλουμένην, ᾄδουσι τὸν ἐξόδιον. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος β´. Ἀνατολίου. 

Ἡ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα ὑπάρχουσα, καὶ 

τῶν Χερουβὶμ ἐνδοξοτέρα, καὶ πάσης κτίσεως 

τιμιωτέρα· ἡ δι᾿ ὑπερβάλλουσαν καθαρότητα, 

τῆς ἀιδίου οὐσίας δοχεῖον γεγενημένη, ἐν 

ταῖς τοῦ Υἱοῦ χερσί, σήμερον τὴν παναγίαν 

παρατίθεται ψυχήν, καὶ σὺν αὐτῇ πληροῦται 

τὰ σύμπαντα χαρᾶς, καὶ ἡμῖν δωρεῖται τὸ μέ-

γα ἔλεος. 

* * * 

Τό, Νῦν ἀπολύεις... τὸ Τρισάγιον·  

(Ψάλλεται ἡ τελευταία μεγάλη παράκλησις) 

καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον. Προεόρτιον. 

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Λαοὶ προσκιρτήσατε, χεῖρας κροτοῦντες πι-

στῶς, καὶ πόθῳ ἀθροίσθητε, σήμερον χαίρον-

τες, καὶ φαιδρῶς ἀλαλάζοντες, πάντες ἐν εὐ-

φροσύνῃ· τοῦ Θεοῦ γὰρ ἡ Μήτηρ, μέλλει τῶν 

ἐπιγείων, πρὸς τὰ ἄνω ἀπαίρειν, ἐνδόξως ἣν 

ἐν ὕμνοις ἀεί, ὡς Θεοτόκον δοξάζομεν. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  

Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος δ´. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημέ-

νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγα-

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

Στίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ 

τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

Στίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι 

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 

Ἀπολυτίκιον. Προεόρτιον. 

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Λαοὶ προσκιρτήσατε, χεῖρας κροτοῦντες πι-

στῶς, καὶ πόθῳ ἀθροίσθητε, σήμερον χαίρον-

τες, καὶ φαιδρῶς ἀλαλάζοντες, πάντες ἐν εὐ-

φροσύνῃ· τοῦ Θεοῦ γὰρ ἡ Μήτηρ, μέλλει τῶν 

ἐπιγείων, πρὸς τὰ ἄνω ἀπαίρειν, ἐνδόξως ἣν 

ἐν ὕμνοις ἀεί, ὡς Θεοτόκον δοξάζομεν. (δίς) 
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Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Τῆς Θεοτόκου. Ἦχος γ´. Τὴν ὡραιότητα. 

Εἰς τὰ οὐράνια, ἡ νοερά σου ψυχή, εἰς τὸν Πα-

ράδεισον, ἡ καθαρά σου σκηνή, μετατεθεῖσα 

ἐκ φθορᾶς, ἀγάλλεται Παναγία· ὅθεν ἀντα-

πέδωκε, τοῖς ἀνόμοις ὁ Κύριος· δόλον γὰρ εἰρ-

γάσαντο, τῷ τιμίῳ Λειψάνῳ σου· διὸ σὺν Ἀ-

ποστόλοις βοῶμεν· Χαῖρε ἡ κεχαριτωμένη. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Τῆς Θεοτόκου. Ἦχος δ´. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Ἐν χερσὶ τοῦ δι᾿ ἡμᾶς, ἐνανθρωπήσαντος ἐκ 

σοῦ, παραθεμένην τὴν ψυχήν, ὡς πλαστουρ-

γός σου καὶ Θεός, πρὸς τὴν ζωὴν τὴν ἀκήρα-

τον μετέστησεν· ὅθεν σε σεπτῶς μακαρίζο-

μεν, τὴν μόνην καθαρὰν καὶ ἀμόλυντον· καὶ 

Θεοτόκον ἅπαντες κυρίως, ὁμολογοῦντες 

κραυγάζομεν· Χριστὸν δυσώπει, πρὸς ὃν με-

τέστης, σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

* * * 

Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης  

τὸν ν´ ψαλμόν, χύμα. 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου 

καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξά-

λειψον 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 ἁ-

μαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν 

σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λό-

γοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁ-

μαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ 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· ἀ-

γαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁ-

μαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξά-

λειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ 

πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις 

μου. 

Μὴ ἀπορρίψῃς 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. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σω-

τηρίας 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· ὁλοκαυ-

τώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον· καρ-

δίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ 

Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σι-

ών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφο-

ρὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μό-

σχους. 

* * * 
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ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Εἶτα οἱ Κανόνες· ὁ Προεόρτιος Κανὼν  

τῆς Θεοτόκου, καὶ τοῦ Προφήτου. 

Κανὼν Προεόρτιος, οὗ ἡ ἀκροστιχίς·  

Αἰνῶ γεγηθὼς τοῦ Θεοῦ τὴν Μητέρα. Ἰωσήφ. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ, τῷ διαγαγόντι τὸν λαὸν 

αὑτοῦ ἐν Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, ᾠδὴν ἐπινίκιον, 

ὅτι δεδόξασται. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ, τῷ ἐν χώρᾳ ζώντων μετα-

στήσαντι, τὴν αὐτοῦ κατὰ σάρκα, Παναγίαν 

Μητέρα τὴν ἄχραντον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἵνα τὸ κάλλος βλέπῃς, καὶ καταπολαύῃς ὡ-

ραιότητος, τοῦ Υἱοῦ σου Παρθένε, πρὸς αὐ-

τὸν μεταστᾶσα ἀνέδραμες. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Νέκρωσιν πῶς ὑπέστης, ἡ τὸν νεκρωτὴν ᾍ-

δου κυήσασα, καὶ νεκροῖς τοῖς ἀνθρώποις, διὰ 

σοῦ τὴν ζωὴν χαρισάμενον; 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὤφθης καθαρωτέρα, πάντων τὸν καθαίρον-

τα κυήσασα, ἁμαρτίας Παρθένε· διὰ τοῦτό σε 

πίστει δοξάζομεν. 

Κανὼν τοῦ Προφήτου, οὗ ἡ ἀκροστιχίς·  

Ὡς χρησμολέκτην τὸν Μιχαίαν αἰνέσω. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. δ´. Ὑγρὰν διοδεύσας. 

Στίχ. Προφῆτα τοῦ Θεοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὡς ἔσοπτρον ὄντως εἰλικρινές, Θεοῦ καὶ τῶν 

θείων, χρηματίζων τῷ Πλαστουργῷ, παρί-

στασαι μάκαρ· ὃν δυσώπει, κινδύνων σῶσαι 

τοὺς πίστει ὑμνοῦντάς σε. 

Στίχ. Προφῆτα τοῦ Θεοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Συνέσεως πλήρης πνευματικῆς, ὑπάρχων Μι-

χαία, καὶ σοφίας παρὰ Θεοῦ, τὴν τῶν ἐσομέ-

νων ἐμυήθης, ὡς καθαρὸς γνῶσιν πανάριστε. 

Δόξα. 

Χρησμοὺς ἐκτιθέμενος εὐσεβῶς, τὸν Κύριον 

ἔφης, οὐρανόθεν ἐπὶ τῆς γῆς, φανῆναι παμ-

μάκαρ διαγράφων, τὴν πρὸς ἡμᾶς αὐτοῦ φα-

νέρωσιν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ῥυόμενος ὤφθη ἐπὶ τῆς γῆς, τοὺς πρὶν αἰχμα-

λώτους, ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, σαρκὸς ἐν 

προσλήψει Θεομῆτορ, ὁ πρὸ αἰώνων γνωριζό-

μενος. 

Προεόρτιος. ᾨδὴ γ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Σὺ εἶ τὸ στερέωμα, τῶν προστρεχόντων σοι 

Κύριε· σὺ εἶ τὸ φῶς, τῶν ἐσκοτισμένων· καὶ ὑ-

μνεῖ σε τὸ πνεῦμά μου. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Γῆ καὶ τὰ οὐράνια, τῇ Μεταστάσει σου χαί-

ρουσι, Μῆτερ Θεοῦ, διὰ σοῦ τυχόντα, παραδό-

ξου ἑνώσεως. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἔχαιρον οὐράνιοι, ὑποδεχόμενοι Ἄγγελοι, σὲ 

ἀπὸ γῆς, ἀναφερομένην, Θεοτόκε Πανύμνη-

τε. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Γέγονε παράδοξος, ὥσπερ ἡ κύησις ἄχραντε, 

σοῦ ἀληθῶς, οὕτω καὶ ἡ θεία, καὶ σεπτή σου 

Μετάστασις. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἤρθης πρὸς σκηνώματα, τὰ ἐπουράνια πά-

ναγνε, οὖσα Θεοῦ, ἄχραντε Παρθένε, καθα-

ρώτατον τέμενος. 
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Τοῦ Προφήτου. ᾨδὴ γ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ αὐτὸς εἱρμός. 

Στίχ. Προφῆτα τοῦ Θεοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἡ σὴ γλῶσσα κάλαμος, τοῦ θείου Πνεύματος 

γέγονε, δι᾿ ἧς ἡμῖν, τὴν τῶν ἐσομένων, ἐφα-

νέρωσας ἔκβασιν. 

Στίχ. Προφῆτα τοῦ Θεοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σὺ τὸν προαιώνιον, σάρκα γενόμενον ἔδει-

ξας, ἐν Βηθλεέμ, ἄρχοντα τῶν ὅλων, καὶ Σω-

τῆρα ἡγούμενον. 

Δόξα. 

Μύστης ἀκριβέστατος, τῶν ὑπὲρ νοῦν ἡμῖν 

γέγονας, προφητικοῖς, ἔνδοξε Προφῆτα, φω-

τισμοῖς αὐγαζόμενος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὄρος ἐμφανέστατον, σὺ ἐχρημάτισας Πάνα-

γνε, οὗ ἐπιβάς, Κύριος ἐφάνη, ἐφ᾿ ὃν νῦν κα-

ταφεύγομεν. 

Ὁ εἱρμός. 

Σὺ εἶ τὸ στερέωμα, τῶν προστρεχόντων σοι 

Κύριε· σὺ εἶ τὸ φῶς, τῶν ἐσκοτισμένων· καὶ ὑ-

μνεῖ σε τὸ πνεῦμά μου. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 

ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Κάθισμα τοῦ Προφήτου. 

Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

Σὲ δοχεῖον εὑροῦσα ἁγνὸν καὶ ἄμωμον, ἡ τοῦ 

Πνεύματος χάρις ἐν σοὶ ἐσκήνωσε, καὶ τὰ 

μέλλοντα σαφῶς, ὡς ἐνεστῶτα εἰπεῖν, τὴν 

σὴν διήγειρε ψυχήν, Προφῆτα κῆρυξ τοῦ Χρι-

στοῦ· διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύων, ὑπὲρ ἡμῶν 

τῶν τιμώντων, σοῦ ἐπαξίως μνήμην τὴν ἔν-

δοξον. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Προεόρτιον. 

Ἦχος γ´. Τὴν ὡραιότητα. 

Τὰ προεόρτια τῆς Μεταστάσεως, πανηγυρί-

ζοντες τῆς Θεομήτορος, ἀγαλλιώμενοι φαι-

δρῶς, πρὸς αὐτὴν ἀνακράξωμεν· Χαῖρε ἡ ἀ-

παίρουσα, ἀπὸ γῆς πρὸς οὐράνια· χαῖρε ἡ τὰ 

πέρατα, τῇ Κοιμήσει ζωώσασα· διὸ νῦν μετα-

βαίνουσα μέμνησο, τοῦ κόσμου ἡ κεχαριτω-

μένη. 

* * * 

Εἶτα αἱ δ´, ε´ καὶ Ϛ´ ᾠδαὶ τῶν κανόνων. 

Προεόρτιος. ᾨδὴ δ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Εἰσακήκοα, Κύριε, τῆς οἰκονομίας σου τὸ μυ-

στήριον, κατενόησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐδόξα-

σά σου τὴν θεότητα. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Θάμβος εἶχε καὶ ἔκστασις, τοὺς τοῦ Λόγου 

μύστας ὁρῶντας ἄχραντε, σὲ νεκρὰν οὖσαν 

καὶ ἄφωνον, τῆς ζωῆς Μητέρα χρηματίζου-

σαν. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὢ κηδείας! ὢ χάριτος! ὢ τῆς ὑπὲρ λόγον ὑ-

μνήσεως! ἣν προσῆγον οἱ θεόφρονες, σὲ περι-

εστῶτες παμμακάριστε. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σὺ χωρίον εὐρύχωρον, γέγονας τοῦ Λόγου· ὅ-

θεν μετῆρέ σε, πρὸς εὐρύχωρον καὶ ἅγιον, 

Θεοτόκε λῆξιν καὶ αἰώνιον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τὴν ἁγίαν σου Κοίμησιν, Ἄγγελοι καὶ ἄνθρω-

ποι μακαρίζουσι· πάντων πέλεις γὰρ Βασί-

λισσα, Βασιλέα πάντων ἡ κυήσασα. 
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Τοῦ Προφήτου. ᾨδὴ δ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ αὐτός. 

Στίχ. Προφῆτα τοῦ Θεοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Λαμπηδόσι τῆς ἄνωθεν, θείας ἐπιπνοίας κα-

ταυγαζόμενος, τὰ ἐσόμενα ἐμήνυσας, ὡς πα-

ρόντα βλέπων ἀξιάγαστε. 

Στίχ. Προφῆτα τοῦ Θεοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐκ Σιὼν ἐξελήλυθε, νόμος ὡς προέφης θεο-

μακάριστε, καὶ διέδραμε τὰ πέρατα, τοῦ Χρι-

στοῦ ὁ λόγος κηρυττόμενος. 

Δόξα. 

Κυριεύειν ἐπέφανεν, οἴκου Ἰακὼβ τῶν ὅλων ὁ 

Κύριος, καὶ ἐν δόξῃ τοῦ ὀνόματος, ὡς ποιμὴν 

ποιμαίνει τὸν λαὸν αὑτοῦ. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τοῦ Ἀδὰμ ἡ ἀπόγονος, Μήτηρ τοῦ Θεοῦ καὶ 

Κτίστου πεπίστευται· σάρκα τοῦτον γὰρ γε-

νόμενον, ἐξ αὐτῆς ἀφράστως ἀπεκύησεν. 

Προεόρτιος. ᾨδὴ ε´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ὀρθρίζοντες βοῶμέν σοι Κύριε· Σῶσον ἡμᾶς· 

σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴ-

δαμεν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὁ τάφος σου κηρύττει Πανάμωμε, τὴν ταφήν 

σου, καὶ τὴν μετὰ σώματος, πρὸς οὐρανοὺς 

νῦν Μετάστασιν. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὑμνήσατε παρθένοι δοξάσατε, νεανίσκοι, 

πρεσβύται καὶ ἄρχοντες, τῆς Θεοτόκου τὴν 

Κοίμησιν. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Θανοῦσα ἀθανάτους μετέβης, πρὸς κατοικί-

ας, ἐχθρὸν θανατώσασα, τῷ τοκετῷ σου Πα-

νάμωμε. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἐκύκλουν θεολήπτων ἀνδρῶν σε, χοροστασί-

αι, ἐξοδίοις ῥήμασιν, ὑμνολογοῦντές σε Δέ-

σποινα. 

Τοῦ Προφήτου. ᾨδὴ ε´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ αὐτός. 

Στίχ. Προφῆτα τοῦ Θεοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἠγάπησας ὀπίσω πορεύεσθαι, τοῦ Κυρίου, ἕ-

τοιμος γενόμενος, ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ πάνσο-

φε. 

Στίχ. Προφῆτα τοῦ Θεοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νενόηκας τὴν μέλλουσαν ἔσεσθαι, σωτηρί-

αν, ἅπασι τοῖς ἔθνεσιν, ἐξ Ἰουδαίων θεσπέσι-

ε. 

Δόξα. 

Τὴν χάριν θεωρῶν προεκήρυξας, θεοφάντορ, 

ἐφ᾿ ἣν καταφεύξονται, ἐθνῶν ἀγέλαι σῳζό-

μεναι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὁ τόπος τοῦ Κυρίου σὺ πέφηνας, Θεομῆτορ, 

ἐξ οὗ ἐκπεπόρευται, τὸν κόσμον πλάνης ῥυ-

σάμενος. 

Προεόρτιος. ᾨδὴ Ϛ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Τὴν δέησιν ἐκχεῶ πρὸς Κύριον, καὶ αὐτῷ 

ἀπαγγελῶ μου τὰς θλίψεις, ὅτι κακῶν ἡ ψυχή 

μου ἐπλήσθη, καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδῃ 

προσήγγισε, καὶ δέομαι ὡς Ἰωνᾶς· Ἐκ φθορᾶς 

ὁ Θεός με ἀνάγαγε. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὁ οἶκος τὸν τοῦ παντὸς συνοχέα, ὁ χωρήσας 

μεταβαίνει οἰκῆσαι, πρὸς οὐρανοὺς οὐρανὸς 

δεδειγμένος, Χριστοῦ καὶ θρόνος καὶ μέγα 

παλάτιον, ἡ πάναγνος περιστερά· ἧς τὴν θεί-

αν ὑμνήσωμεν Κοίμησιν. 
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Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὑπόπτεροι ἐν νεφέλαις ἀρθέντες, ἀετοὶ ὡς ὑ-

ψιπέται τοῦ Λόγου, Γεθσημανῆ συνελθόντες 

Παρθένε, σὲ ἐπεφώνουν ἀπαίρειν τὴν μέλ-

λουσαν, πανύμνητε πρὸς οὐρανόν· οὓς ὡς τέ-

κνα Υἱοῦ σου ηὐλόγησας. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τίς αὕτη ἡ ἀναβαίνουσα πέλει, κοσμικῶν ἀπὸ 

κοιλάδων; τίς αὕτη, ἡ προπομπὴ καὶ προπό-

ρευσις ξένη; τί τὸ ὁρώμενον μέγα μυστήριον; 

Ἡ πάντων ἐστὶ Βασιλίς, καὶ Κυρία καὶ δόξα 

καὶ καύχημα. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἠλάλαζεν Ἀποστόλων ὁ δῆμος, καὶ δακρύων 

ἐπληρώθη ἡνίκα, σοῦ τὴν ψυχὴν τὴν ἁγίαν 

λιποῦσαν, τὸ θεοδόχον τεθέαται σκήνωμα· 

καὶ ὕμνησε θεοπρεπῶς, σοῦ τὴν θείαν Πανά-

μωμε Κοίμησιν. 

Τοῦ Προφήτου. ᾨδὴ Ϛ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Χιτῶνά μοι παράσχου. 

Στίχ. Προφῆτα τοῦ Θεοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νόμων ἀντεχόμενος Θεοῦ, διήλεγξας ἅπαν-

τας, τοὺς παραβαίνοντας, τὴν τοῦ νόμου φυ-

λακὴν παναοίδιμε. (δίς) 

Δόξα. 

Μιχαία τὸ θεῖον καὶ σεπτόν, τοῦ Πνεύματος 

ὄργανον, ταῖς ἱκεσίαις σου, ἐκ κινδύνων τοὺς 

πιστοὺς διαφύλαξον. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἰούδα τὸν οἶκον ἐμφανῆ, Παρθένε πεποίη-

κας, τὸν ἀνατείλαντα, ἐξ ἁγίας σου γαστρὸς 

φανερώσασα. 

Ὁ εἱρμός. 

Χιτῶνά μοι παράσχου φωτεινόν, ὁ ἀναβαλ-

λόμενος, φῶς ὡς ἱμάτιον, πολυέλεε Χριστὲ ὁ 

Θεὸς ἡμῶν. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον Προεόρτιον. 

Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον. 

Τῇ ἐνδόξῳ μνήμῃ σου ἡ οἰκουμένη, τῷ ἀΰλῳ 

Πνεύματι, πεποικιλμένη νοερῶς, ἐν εὐφροσύ-

νῃ κραυγάζει σοι· Χαῖρε Παρθένε, χριστιανῶν 

τὸ καύχημα. 

Ὁ Οἶκος. 

Νῦν εὐφραινέσθω οὐρανός, σκιρτάτω πᾶσα 

κτίσις· ἰδοὺ γὰρ ἡ Παρθένος, ἀπὸ τῆς γῆς ἀ-

παίρει, καὶ πρὸς Παράδεισον μολεῖ· πᾶσι σω-

τηρία ἐπεφάνη ἐκ Θεοῦ, πρεσβεύουσα καὶ 

σκέπουσα. Διὸ καὶ Ἀποστόλων ἐπέδραμε πᾶ-

σα ἡ χορεία, ἐκ περάτων ἀθροισθεῖσα· νεφέ-

λαι γὰρ ἐφάνησαν ἄφνω, ἁρπάσασαι αὐτούς· 

ἐπέστησαν ἅμα τῇ Μητρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ ἀ-

νεβόων· Χαῖρε θησαυρὲ τοῦ Μάννα τῆς δια-

θήκης. Χαῖρε Παρθένε, Χριστιανῶν τὸ καύχη-

μα. 

Συναξάριον. 

Τῇ ΙΔ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ ἁγίου 

Προφήτου Μιχαίου. (η´ αἰ.) 

Στίχ. Ἐκ γῆς μὲν ἤρθη, εἰδὲ καὶ πόλον φθάσω, 

Χάριν Μιχαίας, εἴσομαί σοι τῷ ξύλῳ. 

Μιχαίας δεκάτῃ ξύλῳ ἤρθη ἠδὲ τετάρτῃ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τὰ Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως 

τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

Στίχ. Ἐκ γῆς ἀπαίρει Παντάνακτος ἡ Μήτηρ,  

Ἵν᾿ αἰωνίως αὐτῷ συμβασιλεύῃ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυ-

ρος Μαρκέλλου, Ἐπισκόπου Ἀπαμείας. (†390) 

Στίχ. Κνίσσαις νοηταῖς τὸν Θεὸν καθηδύνας, 

Καὶ σαρκὸς αὐτὸν ἡδύνεις κνίσσῃ, Πάτερ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς εἰς τὸ παλλάτιον 

ἀνακομιδῆς τοῦ τιμίου Σταυροῦ. 

Στίχ. Λόγους ἀνάψας, ἀντὶ φαιδρῶν λαμπάδων, 

Σταυρὸν προπέμπω τῶν ἀνακτόρων ἔσω. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυ-

ρος Οὐρσικίου (ἢ Οὐρσικίνου). (†300) 

Στίχ. Οὐρσικίου τμηθεῖσαν, ὦ Θεοῦ Λόγε, 

Πῶς τὴν κεφαλὴν ἀστεφάνωτον λίπης; 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος Μάρτυς Λούκιος ὁ 

στρατιώτης, πυρὶ τελειοῦται. 

Στίχ. Φυγὼν παλαιάν, Λούκιε, ζύμην πλάνης,  

Καυθεὶς ἐπώφθης ἔνζυμον Θεῷ νέον. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος Νεομάρτυς Συμεὼν ὁ 

Τραπεζούντιος, ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει 

μαρτυρήσας ἐν ἔτει ͵αχνγ´ (1653), ἀγχόνῃ τε-

λειοῦται. 

Στίχ. Τῷ Συμεῶνι ὑπῆρξε βαθμὶς ἀγχόνη,  

Δι᾿ ἧς ἀνῆλθεν οὐρανοῦ εἰς τὸ πλάτος. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφό-

ρου Πατρὸς ἡμῶν Ἀρκαδίου τοῦ ἐν Νοβον-

τόρσκ. (ια´ αἰ.) 

Στίχ. Ἦν Ἀρκάδιος δι᾿ ἀρετὰς ὠκύπους,  

Διὸ μέτοχος ὤφθη τῆς Βασιλείας. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ 

σεπτοῦ λειψάνου τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου 

Πατρὸς ἡμῶν Θεοδοσίου, ἡγουμένου τῆς 

Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου. 

Στίχ. Γάννυται Λαύρα Θεοδοσίου σκῆνος,  

Ἔχουσα αὖθις πνευματόβρυτον πλοῦτον. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν Ἁγίων Ναζαρίου 

ἐπισκόπου Κουταΐσι, Συμεών, Γερμανοῦ καὶ 

Ἱεροθέου, τῶν πρεσβυτέρων καὶ Βησσαρίω-

νος διακόνου, τῶν ἐν Γεωργίᾳ μαρτυρησάν-

των ἐν ἔτει ͵αϠκδ´ (1924). 

Στίχ. Ναὸν Κυρίου ἐγκαινίζοντες σύντρεις,  

Μαρτυροῦσι σεπτοὶ λειτουργοὶ τοῦ Κυρίου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἀνάμνησιν ἄγομεν τοῦ ξενο-

πρεποῦς θαύματος, τοῦ ἐνεργηθέντος ἐν τῇ ἱ-

ερᾷ Εἰκόνι τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς κα-

λουμένης Ἐλεούσης, εὑρισκομένης δὲ ἐν τῇ 

κατὰ τὴν Θεσπρωτίαν ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Γηρομε-

ρίου, ὅτε αὕτη παραδόξως ἀνέβλυσε δάκρυα, 

ἐξ οὗ καὶ Δακρυῤῥοοῦσα ἐκλήθη. 

Στίχ. Δάκρυσιν ἡμῖν τὸν σὸν ἐκφαίνεις οἶκτον,  

Δακρυῤῥοοῦσα, Ἐλεοῦσα Παρθένε. 

Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέη-

σον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

* * * 

Εἶτα αἱ ζ´ καὶ η´ ᾠδαὶ τῶν κανόνων. 

Προεόρτιος. ᾨδὴ ζ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Παῖδες Ἑβραίων ἐν καμίνῳ, κατεπάτησαν 

τὴν φλόγα θαρσαλέως, καὶ εἰς δρόσον τὸ πῦρ, 

μετέβαλον βοῶντες· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ 

Θεὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Νόμους τῆς φύσεως λαθοῦσα, τῇ κυήσει σου 

τῷ ἀνθρωπίνῳ νόμῳ, θνήσκεις μόνη Ἁγνή, 

ζωώσασα τοὺς πάλαι, νενεκρωμένους ἄχραν-

τε, ζωηφόρῳ τοκετῷ σου. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Μένει κενὸς ὁ θεῖος τάφος, σοῦ τοῦ σώματος, 

τῆς χάριτος δὲ πλήρης· ποταμοὺς γὰρ ἡμῖν, 

πηγάζει ἰαμάτων, καὶ ἀποπαύει ῥεύματα, 

Παναγία Θεοτόκε. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἤρθη τὸ σῶμα μὲν τοῦ τάφου, παραμένει δὲ 

ἡμῖν ἡ εὐλογία, σοῦ Παρθένε ἁγνή, τυφλοὺς 

φωταγωγοῦσα, καὶ σοῦ τὸ εὐσυμπάθητον, ὑ-

πεμφαίνουσα πλουσίως. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τόμε καινὲ ἐν ᾧ ὁ Λόγος, ἀναγέγραπται συ-

νόδῳ ξενωτάτῃ, βίβλῳ πάντας ζωῆς, ἱκέτευε 

γραφῆναι, τοὺς τὴν σεπτήν σου Κοίμησιν, καὶ 

παράδοξον ὑμνοῦντας. 

Τοῦ Προφήτου. ᾨδὴ ζ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 

Στίχ. Προφῆτα τοῦ Θεοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Χρησιμώτατος ὤφθης, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων 

καὶ δραστικώτατος, τὸ θράσος τῶν κρατούν-

των, ἐλέγχων καὶ διδάσκων, καὶ βοῶν ἀξιά-

γαστε· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν Θεὸς εὐλογητός 

εἶ. (δίς) 

Δόξα. 

Ἀπαστράπτων ἀκτῖσι, πολιτείας ἐνθέου καὶ 

καθαρότητος, Προφήτης ἀνεδείχθης, τῆς θεί-
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ας ἐμφανείας, ἀναμέλπων μακάριε· Ὁ τῶν 

Πατέρων ἡμῶν Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἰσουργὸς τῷ τεκόντι, ἰσοδύναμος Λόγος καὶ 

συναΐδιος, ἐν μήτρᾳ τῆς Παρθένου, Πατρὸς 

τῇ εὐδοκίᾳ, πλαστουργεῖται ὡς ἄνθρωπος· Ὁ 

τῶν Πατέρων ἡμῶν Θεὸς εὐλογητός εἶ. 

Προεόρτιος. ᾨδὴ η´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Οἱ θεοῤῥήμονες παῖδες ἐν τῇ καμίνῳ, σὺν τῷ 

πυρὶ καὶ τὴν πλάνην, καταπατοῦντες ὑπέ-

ψαλλον· Εὐλογεῖτε τὰ ἔργα, Κυρίου τὸν Κύρι-

ον. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἐκ τῶν περάτων ἐλθόντες οἱ περάτων, φωτο-

ειδέστατοι στῦλοι, πρὸς τὴν Σιὼν παρεγένον-

το, πέρας βίου λαβοῦσαν, κηδεῦσαί σε ἄχραν-

τε. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ῥητορευόντων οὐ σθένει πᾶσα γλῶσσα, οὐδὲ 

Ἀγγέλων ἀξίως, ἀνευφημῆσαί σε τάγματα· 

ἀσυγκρίτως γὰρ πάντων, ὑπέρκεισαι Δέσποι-

να. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις αἱ νεφέλαι, ἐν τῇ πα-

ρούσῃ ἡμέρᾳ, δικαιοσύνην ῥανάτωσαν, τῆς 

Παρθένου τιμῶσαι, τὴν θείαν Μετάστασιν. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἴδε ὁ θρόνος Κυρίου ὑπερέχων, τὰ Χερουβὶμ 

καὶ τοὺς θρόνους, γῆθεν ὑψοῦται τεθήσε-

σθαι, εἰς βασίλεια θεῖα, ἡ μόνη πανάμωμος. 

Τοῦ Προφήτου. ᾨδὴ η´. 

Ἦχος πλ. δ´. Μουσικῶν ὀργάνων. 

Στίχ. Προφῆτα τοῦ Θεοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀπ᾿ ἀρχῆς ὑπάρχων ἐξ αἰῶνος, τοῦ Θεοῦ ὁ 

Λόγος ἐπεφάνη, λυτρούμενος τοὺς ἐξ Ἀδάμ, 

Μιχαίας ὡς προέφη, τὸν Κύριον ὑμνοῦντας, 

καὶ ὑπερυψοῦντας αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Στίχ. Προφῆτα τοῦ Θεοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νοερῶς μυούμενος ἐβόας· θελητὴς ἐλέους ὁ 

Δεσπότης, ὡς εὔσπλαγχνος μετανοῶν, ἐπὶ 

ταῖς ἀδικίαις, τῶν πίστει μελῳδούντων, καὶ ὑ-

περυψούντων αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα Υἱὸν  

καὶ Ἅγιον Πνεῦμα τὸν Κύριον,  

ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες  

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ἀστραπῆς ὡς φέγγος ἀπεφάνθης, τοῦ Θεοῦ 

τὴν αἴγλην δεδεγμένος, ὡς ἔσοπτρον διαφα-

νὲς γενόμενος Μιχαία, Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, 

καὶ ὑπερυψοῦτε βοῶν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἰσχυρὰν παράκλησιν Παρθένε, τὸν ἐκ σοῦ τε-

χθέντα κεκτημένοι, κρατοῦμεν ἀποστολικῶς, 

σεπτῆς ὁμολογίας, ὡς Κύριον ὑμνοῦντες, καὶ 

ὑπερυψοῦντες εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ὁ εἱρμός. 

Στίχ. Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν,  

προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον·  

ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες  

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Μουσικῶν ὀργάνων συμφωνούντων, καὶ λα-

ῶν ἀπείρων προσκυνούντων, εἰκόνι τῇ ἐν Δε-

ηρᾷ, τρεῖς Παῖδες μὴ πεισθέντες, τὸν Κύριον 

ἀνύμνουν, καὶ ἐδοξολόγουν εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας. 

* * * 

Ὁ διάκονος· Τὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύ-

νομεν. 

Η ῼΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Ἦχος πλ. β´. 

Στίχ. α´. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, 

καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ 

σωτῆρί μου. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέ-

ραν * ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, * τὴν ἀδια-

φθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως 

Θεοτόκον, * σὲ μεγαλύνομεν. 
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Στίχ. β´. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν 

τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μα-

καριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. γ´. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, 

καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ 

εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐ-

τόν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. δ´. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, 

διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας 

αὐτῶν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. ε.´ Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ 

ὕψωσε ταπεινούς· πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγα-

θῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. Ϛ´. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ 

μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς 

πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 

αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

* * * 

Ἐκ τῶν κανόνων ἡ θ´ ᾠδή. 

Προεόρτιος. ᾨδὴ θ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Κυρίως Θεοτόκον, σὲ ὁμολογοῦμεν, οἱ διὰ 

σοῦ σεσωσμένοι Παρθένε Ἁγνή, σὺν Ἀσωμά-

των χορείαις, σὲ μεγαλύνοντες. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὡς πάντων φαιδροτέρα, τῶν ἐπουρανίων, 

τοὺς ὑμνητὰς τῆς φαιδρᾶς σου Κοιμήσεως, 

τῶν σῶν χαρίτων τῷ φέγγει φαίδρυνον φώτι-

σον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σκιρτήσατε καρδίαι, πάντων εὐσεβούντων, 

ἐν τῇ Κοιμήσει τῆς μόνης Θεόπαιδος, τῇ ἀκοι-

μήτῳ πρεσβείᾳ ταύτης σῳζόμεναι. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἡ γῆ πανηγυρίζει, Ἄγγελοι σκιρτῶσιν, ἀγαλ-

λιῶνται δὲ πάντες οἱ δίκαιοι, ἐν τῇ Κοιμήσει 

σου Κόρη ὑμνολογοῦντές σε. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Φιλάγαθε Παρθένε, ῥᾶνον ἐπὶ πάντας, τὰ ἀ-

γαθά σου ἐλέη καὶ σῶσον ἡμᾶς, ἡ τὸν πανά-

γαθον Λόγον ἀποκυήσασα. 

Τοῦ Προφήτου. ᾨδὴ θ´. 

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ αὐτός. 

Στίχ. Προφῆτα τοῦ Θεοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νοῒ τῷ ἀκηράτῳ, καὶ καθαρωτάτῳ, μαρμαρυ-

γαῖς εὐσεβείας λαμπόμενος, ὑπὲρ τοῦ κό-

σμου πρεσβεύων ἀεὶ παρίστασαι. 

Στίχ. Προφῆτα τοῦ Θεοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐπέστη ἡ φωσφόρος, μνήμη σου Προφῆτα, 

προφητικῶν χαρισμάτων ἀνάπλεως, καὶ πο-

ταμοὺς μετανοίας ἀναπηγάζουσα. 

Δόξα. 

Σωτῆρα τὸν τοῦ κόσμου, παραγεγονότα, κα-

τὰ τὴν σὴν προφητείαν θεώμενος, τῆς ὑπὲρ 

νοῦν εὐφροσύνης μάκαρ ἀπόλαυε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὡς πάντων ὑπερτέρα, καὶ καθαρωτέρα, τὸν 

μολυσμὸν τῆς ψυχῆς μου καθάρισον, ἡ τὸν 

Θεὸν συλλαβοῦσα τὸν ὑπεράγαθον. 

Ὁ εἱρμός. 

Κυρίως Θεοτόκον, σὲ ὁμολογοῦμεν, οἱ διὰ 

σοῦ σεσωσμένοι Παρθένε ἁγνή, σὺν ἀσωμά-

τοις χορείαις σὲ μεγαλύνοντες. 

Καὶ τὸ Μεγαλυνάριον τῆς Θεοτόκου. 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς * μακαρίζειν σε τὴν 

Θεοτόκον, * τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώ-

μητον * καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. * Τὴν τι-

μιωτέραν τῶν Χερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέραν * 

ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, * τὴν ἀδιαφθόρως * 

Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως Θεοτόκον, 

* σὲ μεγαλύνομεν. 
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Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

* * * 

ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 

Ἐξαποστειλάριον τοῦ Προφήτου. 

Ἦχος β´. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Προσφόρως ἐξελεύσεται, ἄρχων τε καὶ ἡγού-

μενος, ὃς ποιμανεῖ ἐν εἰρήνῃ, λαὸν τὸν τού-

του προέφης, Θεοῦ Προφῆτα Μιχαία, Βηθλε-

ὲμ ἐξορμώμενος, οὗ ἀληθῶς αἱ ἔξοδοι, ἐξ ἡ-

μερῶν τοῦ αἰῶνος, δι᾿ οὗ ἐσώθημεν πάντες. 

Ἕτερον Προεόρτιον, ὅμοιον. 

Σοῦ τῆς σεπτῆς Κοιμήσεως, τὴν μνήμην τὴν 

ὑπέρλαμπρον, πανηγυρίζοντες πόθῳ, ἐξᾴδο-

μεν Θεοτόκε· σὺ δὲ ὡς Μήτηρ ἄχραντε, πρὸς 

τὸν Υἱὸν ἀπαίρουσα, ἐν δόξῃ σου καὶ Κύριον, 

Χριστιανῶν ὑπερεύχου, τῶν πίστει σε ἀνυ-

μνούντων. 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἀναγνώστης ἀναγινώσκει  

χῦμα τοὺς ψαλμοὺς τῶν αἴνων. 

Ψαλμὸς ρμη´ (148). 

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε 

αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰ-

νεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, ἥλιος καὶ σελήνη· αἰνεῖτε αὐ-

τόν, 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 εἶ-

πε, καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐ-

κτίσθησαν. 

Ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶ-

να τοῦ αἰῶνος· πρόσταγμα ἔθετο, καὶ οὐ πα-

ρελεύσεται. 

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῆς γῆς, δράκοντες καὶ 

πᾶσαι ἄβυσσοι. 

Πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεῦμα κα-

ταιγίδος, τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ. 

Τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί, ξύλα καρποφό-

ρα καὶ πᾶσαι κέδροι. 

Τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, ἑρπετὰ καὶ πε-

τεινὰ πτερωτά. 

Βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί, ἄρχοντες 

καὶ πάντες κριταὶ γῆς. 

Νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβύτεροι μετὰ 

νεωτέρων, αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι 

ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ μόνου. 

Ἡ ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ, 

καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ αὐτοῦ. 

Ὕμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, τοῖς υἱοῖς Ἰσ-

ραήλ, λαῷ ἐγγίζοντι αὐτῷ. 

Ψαλμὸς ρμθ´ (149). 

ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινὸν ἡ αἴνεσις αὐ-

τοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ ὁσίων. 

Εὐφρανθήτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τῷ ποιήσαντι 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 ὑ-

ψώσει πραεῖς ἐν σωτηρίᾳ. 

Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ καὶ ἀγαλλιάσον-

ται 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, ἐλεγ-

μοὺς ἐν τοῖς λαοῖς, 

Τοῦ δῆσαι τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἐν πέδαις καὶ 

τοὺς ἐνδόξους αὐτῶν ἐν χειροπέδαις σιδη-

ραῖς. 

Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον· δόξα 

αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

Ψαλμὸς ρν´ (150). 

Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· αἰνεῖτε 

αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 
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Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ· αἰ-

νεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύ-

νης αὐτοῦ. 

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰνεῖτε αὐ-

τὸν 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. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ  

καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς  

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

* * * 

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

Ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἀναγνώστης ἀναγινώσκει 

χῦμα τὴν μικρὰν δοξολογίαν ὡς ἀκολούθως. 

Σοὶ δόξα πρέπει, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ 

τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱ-

ῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ * καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, * 

ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, * εὐλογοῦμέν σε, * προσκυνοῦ-

μέν σε, * δοξολογοῦμέν σε, * εὐχαριστοῦμέν 

σοι * διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, * ἐπουράνιε Θεέ, * Πάτερ παν-

τοκράτορ· * Κύριε Υἱὲ μονογενές, * Ἰησοῦ Χρι-

στέ, * καὶ ἅγιον Πνεῦμα. 

Κύριε ὁ Θεός, * ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, * ὁ Υἱὸς τοῦ 

Πατρός, * ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, 

* ἐλέησον ἡμᾶς, * ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 

κόσμου. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, * ὁ καθήμενος 

ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, * καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὅτι σὺ εἶ μόνος ἅγιος, * σὺ εἶ μόνος Κύριος, * 

Ἰησοῦς Χριστός, * εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀ-

μήν. 

Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε * καὶ αἰ-

νέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα * καὶ εἰς τὸν 

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

Κύριε, * καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν * ἐν γενεᾷ 

καὶ γενεᾷ. * Ἐγὼ εἶπα· * Κύριε, ἐλέησόν με· * 

ἴασαι τὴν ψυχήν μου, * ὅτι ἥμαρτόν σοι. 

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· * δίδαξόν με τοῦ 

ποιεῖν τὸ θέλημά σου, * ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· * ἐν τῷ φωτί σου ὀ-

ψόμεθα φῶς. 

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου * τοῖς γινώσκουσί 

σε. 

Καταξίωσον, Κύριε, * ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ * ἀ-

ναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, * ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡ-

μῶν, * καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνο-

μά σου * εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

Γένοιτο, Κύριε, * τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, * κα-

θάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· * δίδαξόν με τὰ δικαιώ-

ματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα· * συνέτισόν με τὰ δι-

καιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε· * φώτισόν με τοῖς δικαιώ-

μασί σου. 

Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα· * τὰ ἔργα 

τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς. 

Σοὶ πρέπει αἶνος, * σοὶ πρέπει ὕμνος, * σοὶ δό-

ξα πρέπει, * τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ 

Πνεύματι, * νῦν καὶ ἀεὶ * καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

* * * 

ΤΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ 

Ὁ ἱερεύς· Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν δέησιν... 

καὶ τὴν εὐχὴν τῆς κεφαλοκλισίας, καὶ οἱ χο-

ροὶ τὰς οἰκείας ἀποκρίσεις· Κύριε, ἐλέησον. 

Παράσχου, Κύριε, κτλ. 

* * * 
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ΤΑ ΑΠΟΣΤΙΧΑ 

Εἰς τὸν Στίχον τῶν Αἴνων. 

Στιχηρὰ προσόμοια τῶν Προεορτίων. 

Ἦχος β´. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 

Δῆμος τῶν Μαθητῶν, ἀθροίζεται κηδεῦσαι, 

Μητέρα Θεοτόκον, ἐλθόντες ἐκ περάτων, 

παντοδυνάμῳ νεύματι. 

Στίχ. Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν 

σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματός σου. 

Νύμφη ἡ τοῦ Θεοῦ, Βασίλισσα Παρθένος, 

τῶν ἐκλεκτῶν ἡ δόξα, καύχημα τῶν παρθέ-

νων, πρὸς τὸν Υἱὸν μεθίσταται. 

Στίχ. Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν καὶ 

οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν. 

Ἤθροισται ὁ χορός, Μαθητῶν παραδόξως, ἐκ 

τῶν περάτων κόσμου, κηδεῦσαί σου τὸ σῶμα, 

τὸ θεῖον καὶ ἀκήρατον. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ὅμοιον. 

Δέσποινα ἀγαθή, τὰς ἁγίας σου χεῖρας, πρὸς 

τὸν Υἱόν σου ἆρον, τὸν φιλόψυχον πλάστην, 

οἰκτειρῆσαι τοὺς δούλους σου. 

* * * 

Εἶτα ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἱερεύς· 

Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ, καὶ 

ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου, Ὕψιστε, τοῦ ἀναγ-

γέλλειν τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθει-

άν σου κατὰ νύκτα. (Ψαλμ. Ϟα´ 2-3) 

Ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον κτλ. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 

Ἀπολυτίκιον. Προεόρτιον. 

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Λαοὶ προσκιρτήσατε, χεῖρας κροτοῦντες πι-

στῶς, καὶ πόθῳ ἀθροίσθητε, σήμερον χαίρον-

τες, καὶ φαιδρῶς ἀλαλάζοντες, πάντες ἐν εὐ-

φροσύνῃ· τοῦ Θεοῦ γὰρ ἡ Μήτηρ, μέλλει τῶν 

ἐπιγείων, πρὸς τὰ ἄνω ἀπαίρειν, ἐνδόξως ἣν 

ἐν ὕμνοις ἀεί, ὡς Θεοτόκον δοξάζομεν. 

Καὶ τὰ λοιπὰ τῆς Ἀκολουθίας,  

ὡς σύνηθες, ἡ Α´ Ὥρα, 

Καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Εἰ δὲ μὴ τὰ συνήθη Ἀντίφωνα (τὰ λεγόμενα 

τῶν καθημερινῶν). 

Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς Ϟα´ (91). 

Στίχ. α´. Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρί-

ῳ καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου, Ὕψιστε. (Ϟα´ 2) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * Σῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

Στίχ. β´. Τοῦ ἀναγγέλλειν τῷ πρωὶ τὸ ἔλεός 

σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα. (Ϟα´ 3) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * Σῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

Στίχ. γ´. Ὅτι εὔφρανάς με, Κύριε, ἐν τοῖς ποι-

ήμασί σου, καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου 

ἀγαλλιάσομαι. (Ϟα´ 5) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * Σῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

Στίχ. δ´. Ὅτι εὐθὺς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ 

οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν αὐτῷ. (Ϟα´ 16) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * Σῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * Σῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

Ἀντίφωνον Β´. Ἦχος πλ. α´. Ψαλμὸς Ϟβ´ (92). 

Στίχ. α´. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν 

ἐνεδύσατο· ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ πε-

ριεζώσατο. (Ϟβ´ 1) 
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Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου * σῶσον ἡμᾶς, Κύ-

ριε. 

Στίχ. β´. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, 

ἥτις οὐ σαλευθήσεται. (Ϟβ´ 1) 

Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου * σῶσον ἡμᾶς, Κύ-

ριε. 

Στίχ. γ´. Θαυμαστοὶ οἱ μετεωρισμοὶ τῆς θα-

λάσσης, θαυμαστὸς ἐν ὑψηλοῖς ὁ Κύριος. (Ϟβ´ 

4) 

Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου * σῶσον ἡμᾶς, Κύ-

ριε. 

Στίχ. δ´. Τὰ μαρτύριά σου ἐπιστώθησαν σφό-

δρα· τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς 

μακρότητα ἡμερῶν. (Ϟβ´ 5) 

Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου * σῶσον ἡμᾶς, Κύ-

ριε. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, * ἀθά-

νατος ὑπάρχων * καὶ καταδεξάμενος * διὰ 

τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν * σαρκωθῆναι ἐκ τῆς 

ἁγίας Θεοτόκου * καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, * 

ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, * σταυρωθείς τε, 

Χριστὲ ὁ Θεός, * θανάτῳ θάνατον πατήσας, * 

εἷς ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος, * συνδοξαζόμενος 

τῷ Πατρὶ * καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, * σῶσον ἡ-

μᾶς. 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 

Ἀντίφωνον Γ´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς Ϟδ´ (94). 

Στίχ. α´. Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, ἀ-

λαλάξωμεν τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι ἡμῶν. (Ϟδ´1) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, * ὁ ἐν ἁγίοις θαυμα-

στός, * ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. β´. Προφθάσωμεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 

ἐν ἐξομολογήσει καὶ ἐν ψαλμοῖς ἀλαλάξω-

μεν αὐτῷ. (Ϟδ´2) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, * ὁ ἐν ἁγίοις θαυμα-

στός, * ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. γ´. Ὅτι Θεὸς μέγας Κύριος καὶ βασιλεὺς 

μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. (Ϟδ´3) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, * ὁ ἐν ἁγίοις θαυμα-

στός, * ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα. 

Ψαλλομένου τοῦ δοξαστικοῦ τῶν μακαρι-

σμῶν ἢ τοῦ γ´ ἀντιφώνου γίνεται ἡ εἴσοδος 

μετὰ τοῦ Εὐαγγελίου. 

* * * 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 

Εἰσοδικόν. Ἦχος β´.  
(Ἐὰν εἰσοδεύουν πολλοὶ ἱερεῖς, ψάλλουν αὐτοὶ τὸ εἰσοδικόν). 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν 

Χριστῷ. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις 

θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

* * * 

Ἀπολυτίκιον. Προεόρτιον. 

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Λαοὶ προσκιρτήσατε, χεῖρας κροτοῦντες πι-

στῶς, καὶ πόθῳ ἀθροίσθητε, σήμερον χαίρον-

τες, καὶ φαιδρῶς ἀλαλάζοντες, πάντες ἐν εὐ-

φροσύνῃ· τοῦ Θεοῦ γὰρ ἡ Μήτηρ, μέλλει τῶν 

ἐπιγείων, πρὸς τὰ ἄνω ἀπαίρειν, ἐνδόξως ἣν 

ἐν ὕμνοις ἀεί, ὡς Θεοτόκον δοξάζομεν. 

Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 

Κοντάκιον Προεόρτιον. 

Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον. 

Τῇ ἐνδόξῳ μνήμῃ σου ἡ οἰκουμένη, τῷ ἀΰλῳ 

Πνεύματι, πεποικιλμένη νοερῶς, ἐν εὐφροσύ-

νῃ κραυγάζει σοι· Χαῖρε Παρθένε, χριστιανῶν 

τὸ καύχημα. 

* * * 

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 

* * * 
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ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας. 

Προκείμενον καὶ ἀλληλούϊα τῆς ἡμέρας. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Δευτέρας ια´ ἑβδομάδος ἐπιστολῶν. 

(Β´ Κορ. β´ 3-15). 

Προκείμενον. Ἦχος δ´. (Ψαλμὸς ργ´). 

Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ 

τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. 

Στίχ. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· Κύριε 

ὁ Θεός μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα. 

Πρὸς Κορινθίους Β´ ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀ-

νάγνωσμα. 

Ἀδελφοί, ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν. Ἐκ 

γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔ-

γραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυ-

πηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω 

περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς. Εἰ δέ τις λελύπηκεν, 

οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀλλά, ἀπὸ μέρους ἵνα μὴ 

ἐπιβαρῶ, πάντας ὑμᾶς. Ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ ἡ 

ἐπιτιμία αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων· ὥστε τοὐ-

ναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι καὶ παρα-

καλέσαι, μήπως τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ κατα-

ποθῇ ὁ τοιοῦτος. Διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶ-

σαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην. Εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔ-

γραψα, ἵνα γνῶ τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς πάν-

τα ὑπήκοοί ἐστε. ᾯ δέ τι χαρίζεσθε, καὶ ἐγώ· 

καὶ γὰρ ἐγὼ εἴ τι κεχάρισμαι ᾧ κεχάρισμαι, 

δι᾿ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ, ἵνα μὴ πλεονε-

κτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ σατανᾶ· οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ 

νοήματα ἀγνοοῦμεν. Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρῳά-

δα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ θύρας 

μοι ἀνεῳγμένης ἐν Κυρίῳ, οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν 

τῷ πνεύματί μου τῷ μὴ εὑρεῖν με Τίτον τὸν ἀ-

δελφόν μου, ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐ-

ξῆλθον εἰς Μακεδονίαν. Τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ 

πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καὶ 

τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι᾿ 

ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ· ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐ-

σμὲν τῷ Θεῷ ἐν τοῖς σῳζομένοις καὶ ἐν τοῖς 

ἀπολλυμένοις. 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος β´. (Ψαλμὸς ρμη´). 

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰ-

νεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰ-

νεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Δευτέρας ια´ ἑβδομάδος Ματθαίου. 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον (κγ´ 13-22). 

Εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς 

αὐτὸν Ἰουδαίους· Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 

Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκί-

ας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευ-

χόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον 

κρίμα. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 

ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐ-

ρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ 

οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀ-

φίετε εἰσελθεῖν. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 

Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θά-

λασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυ-

τον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γε-

έννης διπλότερον ὑμῶν. Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ 

τυφλοί, οἱ λέγοντες· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, 

οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ 

ναοῦ ὀφείλει. Μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μεί-

ζων ἐστίν, ὁ χρυσὸς ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν 

χρυσόν; Καί· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, 

οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐ-

πάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. Μωροὶ καὶ τυφλοί! τί 

γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁ-

γιάζον τὸ δῶρον; Ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσια-

στηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπά-

νω αὐτοῦ· καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν 

αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν· καὶ ὁ ὀ-

μόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ 

Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

* * * 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  

τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. 

* * * 
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Εἰς τό· Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας… 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς * μακαρίζειν σε τὴν 

Θεοτόκον, * τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώ-

μητον * καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. * Τὴν τι-

μιωτέραν τῶν Χερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέραν * 

ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, * τὴν ἀδιαφθόρως * 

Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως Θεοτόκον, 

* σὲ μεγαλύνομεν. 

* * * 

Κοινωνικόν. 

Τῆς Θεοτόκου. Ἦχος δ´. (Ψαλμὸς ριε´ 4). 

Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, καὶ τὸ ὄνομα 

Κυρίου ἐπικαλέσομαι. Ἀλληλούϊα. 

Καὶ τοῦ Προφήτου. Ἦχος α´. (Ψαλμὸς λβ´ 1). 

Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ, τοῖς εὐθέσι 

πρέπει αἴνεσις. Ἀλληλούϊα. 

Μετὰ τὴν μετάδοσιν. Ἦχος β´. 

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, * ἐλάβομεν 

Πνεῦμα ἐπουράνιον, * εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, 

* ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες· * αὕτη 

γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν. 

Εἰς τό· Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί… 

Ἦχος β´. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν * αἰνέσεώς σου, 

Κύριε, * ὅπως ἀνυμνήσωμεν τὴν δόξαν σου, * 

ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς * τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν 

μυστηρίων· * τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ ἁγια-

σμῷ, * ὅλην τὴν ἡμέραν * μελετῶντας τὴν δι-

καιοσύνην σου. * Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλ-

ληλούϊα. 

Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν. Ἦχος β´. 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον * ἀπὸ τοῦ 

νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. (ἐκ γ´) 

Ἀπόλυσις· Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν... 

Δι᾿ εὐχῶν... Ἀμήν. 

* * * * * 

 


