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Τῌ ΙΕ´ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 

ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 

Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δ´ 

καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ προσόμοια γ´, δευτε-

ροῦντες τὸ α´. 

Ἦχος β´. Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασι. 

Στίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ 

φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν 

Κύριον. 

Ποίοις οἱ εὐτελεῖς χείλεσι, μακαρίσωμεν τὴν 

Θεοτόκον; τὴν τιμιωτέραν τῆς κτίσεως, καὶ ἁ-

γιωτέραν ὑπάρχουσαν, Χερουβὶμ καὶ πάντων 

τῶν Ἀγγέλων· τὸν θρόνον, τοῦ Βασιλέως τὸν 

ἀσάλευτον· τὸν οἶκον, ἐν ᾧ κατῴκησεν ὁ Ὕ-

ψιστος· τὴν σωτηρίαν τοῦ κόσμου· τοῦ Θεοῦ 

ἁγίασμα· τὴν παρέχουσαν τοῖς πιστοῖς, ἐν τῇ 

θείᾳ μνήμῃ αὐτῆς, πλουσίως τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ 

παρ᾿ αὐτῷ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώσεται 

τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ. 

Ποίοις οἱ εὐτελεῖς χείλεσι, ... 

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

παινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Τίνα τὰ φοβερὰ ᾄσματα, ἃ προσῆξάν σοι τότε 

Παρθένε; κύκλῳ τῆς σῆς κλίνης ἱστάμενοι, 

πάντες οἱ τοῦ Λόγου Ἀπόστολοι, καὶ θαμβη-

τικῶς ἀναβοῶντες· Ἀπαίρει, τοῦ Βασιλέως τὸ 

παλάτιον· ὑψοῦται, ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσμα-

τος· πύλαι ἐπάρθητε ὅπως, τοῦ Θεοῦ ἡ πύλη, 

ἐν πολλῇ εἰσέλθῃ χαρᾷ, τῷ κόσμῳ ἀπαύ-

στως, αἰτουμένη τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡ-

μᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Ποῖα πνευματικὰ ᾄσματα, νῦν προσάξωμέν 

σοι Παναγία; τῇ γὰρ ἀθανάτῳ Κοιμήσει σου, 

ἅπαντα τὸν κόσμον ἡγίασας, καὶ πρὸς ὑπερ-

κόσμια μετέβης, τὸ κάλλος, κατανοεῖν τοῦ 

Παντοκράτορος, καὶ τούτῳ, οἷά περ Μήτηρ 

συναγάλλεσθαι, ἀγγελικῶν σε ταγμάτων, 

δορυφορησάντων ἁγνή, καὶ ψυχῶν Δικαίων· 

μεθ᾿ ὧν αἴτησαι ἡμῖν, εἰρήνην καὶ μέγα ἔλε-

ος. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος β´. 

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· Φῶς ἱλαρόν, τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας 

Καταξίωσον Κύριε... καὶ τὰ πληρωτικά. 

Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόμοια. 

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. 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον, τὸ Ἀπολυτίκιον ἐκ 

τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ 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... 

Στιχολογοῦμεν τοῦ, Μακάριος ἀνήρ, τὴν α´ 

στάσιν. 

* * * 

ΟΙ ΕΠΙΛΥΧΝΙΟΙ ΨΑΛΜΟΙ 

Ψαλμὸς ρμ´ (140). 

Ἦχος α´. 

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. 

Ἱστῶμεν Στίχους Ϛ´ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ 

Προσόμοια γ´, δευτεροῦντες αὐτά. 

Ἦχος α´. Αὐτόμελον. 

Στίχ. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε Κύρι-

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

στιν. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἡ πηγὴ τῆς ζω-

ῆς, ἐν μνημείῳ τίθεται, καὶ κλῖμαξ πρὸς οὐ-
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ρανόν, ὁ τάφος γίνεται. Εὐφραίνου Γεθσημα-

νῆ, τῆς Θεοτόκου τὸ ἅγιον τέμενος. Βοήσω-

μεν οἱ πιστοί, τὸν Γαβριὴλ κεκτημένοι ταξί-

αρχον· Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύρι-

ος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔ-

λεος. 

Στίχ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, 

Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον 

σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ... 

Στίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ 

φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν 

Κύριον. 

Βαβαὶ τῶν σῶν μυστηρίων Ἁγνή! τοῦ Ὑψί-

στου θρόνος, ἀνεδείχθης Δέσποινα, καὶ γῆ-

θεν πρὸς οὐρανόν, μετέστης σήμερον. Ἡ δό-

ξα σου εὐπρεπής, θεοφεγγέσιν ἐκλάμπουσα 

χάρισι. Παρθένοι σὺν τῇ Μητρί, τοῦ Βασιλέ-

ως, πρὸς ὕψος ἐπάρθητε. Κεχαριτωμένη χαῖ-

ρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, 

διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ 

παρ᾿ αὐτῷ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώσεται 

τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ. 

Βαβαὶ τῶν σῶν μυστηρίων Ἁγνή! ... 

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

παινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Τὴν σὴν δοξάζουσι Κοίμησιν, Ἐξουσίαι Θρό-

νοι, Ἀρχαὶ Κυριότητες, Δυνάμεις καὶ Χερου-

βίμ, καὶ τὰ φρικτὰ Σεραφίμ. Ἀγάλλονται γη-

γενεῖς, ἐπὶ τῇ θείᾳ σου δόξῃ κοσμούμενοι. 

Προσπίπτουσι βασιλεῖς, σὺν Ἀρχαγγέλοις 

Ἀγγέλοις καὶ μέλπουσι· Κεχαριτωμένη χαῖρε, 

μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, διὰ 

σοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡ-

μᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Τὴν σὴν δοξάζουσι Κοίμησιν, ... 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος α´. 

Θεαρχίῳ νεύματι, πάντοθεν οἱ θεοφόροι Ἀ-

πόστολοι, ὑπὸ νεφῶν μεταρσίως αἰρόμενοι. 

Ἦχος πλ. α´. 

Καταλαβόντες τὸ πανάχραντον καὶ ζωαρχι-

κόν σου σκῆνος, ἐξόχως ἠσπάζοντο. 

Ἦχος β´. 

Αἱ δὲ ὑπέρτατοι τῶν οὐρανῶν Δυνάμεις, σὺν 

τῷ οἰκείῳ Δεσπότῃ παραγενόμεναι, 

Ἦχος πλ. β´. 

Τὸ θεοδόχον καὶ ἀκραιφνέστατον σῶμα προ-

πέμπουσι, τῷ δέει κρατούμεναι· ὑπερκοσμίως 

δὲ προῴχοντο, καὶ ἀοράτως ἐβόων, ταῖς ἀνω-

τέραις ταξιαρχίαις· Ἰδοὺ ἡ παντάνασσα Θεό-

παις παραγέγονεν. 

Ἦχος γ´. 

Ἄρατε πύλας, καὶ ταύτην ὑπερκοσμίως ὑπο-

δέξασθε, τὴν τοῦ ἀεννάου φωτὸς Μητέρα. 

Ἦχος βαρύς. 

Διὰ ταύτης γὰρ ἡ παγγενὴς τῶν βροτῶν σω-

τηρία γέγονεν· ᾗ ἀτενίζειν οὐκ ἰσχύομεν, καὶ 

ταύτῃ ἄξιον γέρας ἀπονέμειν ἀδύνατον. 

Ἦχος δ´. 

Ταύτης γὰρ τὸ ὑπερβάλλον, ὑπερέχει πᾶσαν 

ἔννοιαν. 

Ἦχος πλ. δ´. 

Διὸ ἄχραντε Θεοτόκε, ἀεὶ σὺν ζωηφόρῳ Βασι-

λεῖ, καὶ τόκῳ ζῶσα, πρέσβευε διηνεκῶς, περι-

φρουρῆσαι καὶ σῶσαι, ἀπὸ πάσης προσβολῆς 

ἐναντίας τὴν νεολαίαν σου· τὴν γὰρ σὴν προ-

στασίαν κεκτήμεθα. 

Ἦχος α´. 

Εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀγλαοφανῶς μακαρίζοντες. 

* * * 

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

γιον Πνεῦμα, Θεόν. * Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι και-

ροῖς * ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, * Υἱὲ Θεοῦ, 

ζωὴν ὁ διδούς· * διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει. 

Καὶ ψάλλεται τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 

Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας.  

Ἦχος δ´. Ψαλμὸς δ´. 

Κύριος εἰσακούσεταί μου ἐν τῷ κεκραγέναι 

με πρὸς αὐτόν. (δ´ 4) 

Στίχ. α´. Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἱσήκουσάς 

μου, ὁ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης μου· ἐν θλίψει ἐ-

πλάτυνάς με. Οἰκτείρησόν με καὶ εἰσάκουσον 

τῆς προσευχῆς μου. (δ´ 2) 

Στίχ. β´. Ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κοιμηθήσομαι 

καὶ ὑπνώσω, ὅτι σύ, Κύριε, κατὰ μόνας ἐπ᾿ 

ἐλπίδι κατῴκισάς με. (δ´ 9) 

* * * 

Καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῆς ἑορτῆς. 

Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα. 

(κη´ 10-17). 

Ἐξῆλθεν Ἰακὼβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου, 

καὶ ἐπορεύθη εἰς Χαῤῥάν, καὶ ἀπήντησε τό-

πῳ, καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ· ἔδυ γὰρ ὁ ἥλιος. Καὶ ἔ-

λαβεν ἀπὸ τῶν λίθων τοῦ τόπου, καὶ ἔθηκε 

πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ· καὶ ἐκοιμήθη ἐν τῷ τό-

πῳ ἐκείνῳ, καὶ ἐνυπνιάσθη. Καὶ ἰδοὺ κλῖμαξ 

ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ, ἧς ἡ κεφαλὴ ἀφικνεῖτο 

εἰς τὸν οὐρανόν· καὶ οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἀ-

νέβαινον καὶ κατέβαινον ἐπ᾿ αὐτήν· ὁ δὲ Κύ-

ριος ἐπεστήρικτο ἐπ᾿ αὐτῆς· καὶ εἶπεν· Ἐγὼ ὁ 

Θεὸς Ἀβραὰμ τοῦ πατρός σου, καὶ ὁ Θεὸς Ἰ-

σαάκ, μὴ φοβοῦ. Ἡ γῆ, ἐφ᾿ ἧς σὺ καθεύδεις 

ἐπ᾿ αὐτῆς, σοὶ δώσω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματί 

σου. Καὶ ἔσται τὸ σπέρμα σου ὡσεὶ ἄμμος τῆς 

γῆς, καὶ πλατυνθήσεται ἐπὶ Θάλασσαν, καὶ 

Λίβα, καὶ Βοῤῥᾶν, καὶ ἐπὶ Ἀνατολάς· καὶ ἐ-

νευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς 

γῆς, καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου. Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ με-

τὰ σοῦ, διαφυλάσσων σε ἐν τῇ ὁδῷ πάσῃ, οὗ 

ἐὰν πορευθῇς· καὶ ἀποστρέψω σε εἰς τὴν γῆν 

ταύτην· ὅτι οὐ μή σε ἐγκαταλίπω, ἕως τοῦ 

ποιῆσαί με πάντα ὅσα ἐλάλησά σοι. Καὶ ἐξη-

γέρθη Ἰακὼβ ἀπὸ τοῦ ὕπνου αὑτοῦ, καὶ εἶπεν· 

Ὅτι ἔστι Κύριος ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐγὼ δὲ 

οὐκ ᾔδειν. Καὶ ἐφοβήθη καὶ εἶπεν· Ὡς φοβε-

ρὸς ὁ τόπος οὗτος! οὐκ ἔστι τοῦτο, ἀλλ᾿ ἢ οἶ-

κος Θεοῦ· καὶ αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ. 

Προφητείας Ἰεζεκιὴλ τὸ Ἀνάγνωσμα. 

(μγ´ 27, μδ´ 1-4). 

Ἔσται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὀγδόης καὶ ἐπέκει-

να, ποιήσουσιν οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον 

τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν, καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου 

ὑμῶν, καὶ προσδέξομαι ὑμᾶς, λέγει Κύριος 

Κύριος. Καὶ ἐπέστρεψέ με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς 

πύλης τῶν Ἁγίων τῆς ἐξωτέρας, τῆς βλεπού-

σης κατὰ ἀνατολάς· καὶ αὕτη ἦν κεκλεισμέ-

νη. Καὶ εἶπε Κύριος πρός με· Ἡ πύλη αὕτη κε-

κλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, καὶ οὐ-

δεὶς οὐ μὴ διέλθῃ δι᾿ αὐτῆς· ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς 

Ἰσραὴλ εἰσελεύσεται δι᾿ αὐτῆς, καὶ ἔσται κε-

κλεισμένη. Διότι ὁ ἡγούμενος οὗτος κάθηται 

ἐπ᾿ αὐτήν, τοῦ φαγεῖν ἄρτον. Κατὰ τὴν ὁδὸν 

τοῦ Αἰλὰμ τῆς πύλης εἰσελεύσεται, καὶ κατὰ 

τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐξελεύσεται. Καὶ εἰσήγαγέ με 

κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς Βοῤῥᾶν, 

κατέναντι τοῦ οἴκου· καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ πλή-

ρης δόξης ὁ οἶκος Κυρίου. 

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα. 

(θ´ 1-11). 

Ἡ Σοφία ᾠκοδόμησεν ἑαυτῇ οἶκον, καὶ ὑπή-

ρεισε στύλους ἑπτά. Ἔσφαξε τὰ ἑαυτῆς θύ-

ματα, καὶ ἐκέρασεν εἰς κρατῆρα τὸν ἑαυτῆς 

οἶνον, καὶ ἡτοιμάσατο τὴν ἑαυτῆς τράπεζαν. 

Ἀπέστειλε τοὺς ἑαυτῆς δούλους, συγκαλοῦσα 

μετὰ ὑψηλοῦ κηρύγματος ἐπὶ κρατῆρα, λέ-

γουσα· Ὅς ἐστιν ἄφρων, ἐκκλινάτω πρός με. 

Καὶ τοῖς ἐνδεέσι φρενῶν εἶπεν· Ἔλθετε, φάγε-

τε τὸν ἐμὸν ἄρτον, καὶ πίετε οἶνον, ὃν κεκέ-

ρακα ὑμῖν. Ἀπολείπετε ἀφροσύνην, καὶ ζήσε-

σθε· καὶ ζητήσατε φρόνησιν, ἵνα βιώσητε, καὶ 

κατορθώσητε σύνεσιν ἐν γνώσει. Ὁ παιδεύων 

κακούς, λήψεται ἑαυτῷ ἀτιμίαν. Ἐλέγχων δὲ 

τὸν ἀσεβῆ, μωμήσεται ἑαυτόν· οἱ γὰρ ἔλεγχοι 

τῷ ἀσεβεῖ μώλωπες αὐτῷ. Μὴ ἔλεγχε κακούς, 

ἵνα μὴ μισήσωσί σε· ἔλεγχε σοφόν, καὶ ἀγα-

πήσει σε. Δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καὶ σοφώτε-

ρος ἔσται· γνώριζε δικαίῳ, καὶ προσθήσει τοῦ 
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δέχεσθαι. Ἀρχὴ σοφίας, φόβος Κυρίου· καὶ 

βουλὴ Ἁγίων, σύνεσις· τὸ δὲ γνῶναι νόμον, 

διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς. Τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ 

πολὺν ζήσεις χρόνον, καὶ προστεθήσεταί σοι 

ἔτη ζωῆς. 

* * * 

Ἐκτενής, τό· Καταξίωσον,  

Πληρωτικά, Κεφαλοκλισία. 

* * * 

Εἰς τὴν Λιτήν, Ἰδιόμελα. 

Ἦχος α´. 

Ἔπρεπε τοῖς αὐτόπταις τοῦ Λόγου καὶ ὑπηρέ-

ταις, καὶ τῆς κατὰ σάρκα Μητρὸς αὐτοῦ, τὴν 

Κοίμησιν ἐποπτεῦσαι, τελευταῖον οὖσαν ἐπ᾿ 

αὐτῇ μυστήριον· ἵνα μὴ μόνον τὴν ἀπὸ γῆς, 

τοῦ Σωτῆρος ἀνάβασιν θεάσωνται, ἀλλὰ καὶ 

τῆς τεκούσης αὐτόν, τῇ μεταθέσει μαρτυρή-

σωσι. Διό περ πάντοθεν, θείᾳ δυνάμει περαι-

ωθέντες, τὴν Σιὼν κατελάμβανον· καὶ πρὸς 

οὐρανὸν ἐπειγομένην, προέπεμπον τὴν ἀνω-

τέραν τῶν Χερουβίμ· ἣν καὶ ἡμεῖς, σὺν αὐτοῖς 

προσκυνοῦμεν, ὡς πρεσβεύουσαν ὑπὲρ τῶν 

ψυχῶν ἡμῶν. 

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. 

Ὁ αὐτός. Ἰωάννου. 

Ἡ πανάμωμος νύμφη, καὶ Μήτηρ τῆς εὐδοκί-

ας τοῦ Πατρός· ἡ Θεῷ προορισθεῖσα εἰς ἑαυ-

τοῦ κατοίκησιν, τῆς ἀσυγχύτου ἑνώσεως, σή-

μερον τὴν ἄχραντον ψυχήν, τῷ Ποιητῇ καὶ 

Θεῷ παρατίθεται· ἣν Ἀσωμάτων δυνάμεις, 

θεοπρεπῶς ὑποδέχονται· καὶ πρὸς ζωὴν με-

τατίθεται, ἡ ὄντως Μήτηρ τῆς ζωῆς, ἡ λαμ-

πὰς τοῦ ἀπροσίτου φωτός, ἡ σωτηρία τῶν πι-

στῶν, καὶ ἐλπὶς τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Ἦχος γ´. Γερμανοῦ. 

Δεῦτε ἅπαντα τὰ πέρατα τῆς γῆς, τὴν σεπτὴν 

Μετάστασιν, τῆς Θεομήτορος μακαρίσωμεν· 

ἐν χερσὶ γὰρ τοῦ Υἱοῦ, τὴν ψυχὴν τὴν ἄμω-

μον ἐναπέθετο· ὅθεν τῇ ἁγίᾳ Κοιμήσει αὐτῆς, 

ὁ κόσμος ἀνεζωοποιήθη, ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕ-

μνοις, καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, μετὰ τῶν Ἀ-

σωμάτων, καὶ τῶν Ἀποστόλων ἑορτάζων φαι-

δρῶς. 

Δόξα. Ἦχος πλ. α´. Θεοφάνους. 

Δεῦτε φιλεόρτων τὸ σύστημα, δεῦτε καὶ χο-

ρείαν στησώμεθα· δεῦτε καταστέψωμεν ᾄ-

σμασι τὴν Ἐκκλησίαν, τῇ καταπαύσει τῆς Κι-

βωτοῦ τοῦ Θεοῦ. Σήμερον γὰρ οὐρανὸς ἐφα-

πλοῖ τοὺς κόλπους, δεχόμενος τὴν τετοκυῖαν, 

τὸν ἐν πᾶσι μὴ χωρούμενον· καὶ ἡ γῆ τὴν πη-

γὴν τῆς ζωῆς ἀποδιδοῦσα, τὴν εὐλογίαν στο-

λίζεται καὶ εὐπρέπειαν. Ἄγγελοι χοροστατοῦ-

σι σὺν Ἀποστόλοις, περιδεῶς ἐνατενίζοντες, 

ἐκ ζωῆς εἰς ζωὴν μεθισταμένης, τῆς τεκούσης 

τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς. Πάντες προσκυνήσω-

μεν αὐτὴν δεόμενοι· Συγγενοῦς οἰκειότητος, 

μὴ ἐπιλάθῃ Δέσποινα, τῶν πιστῶς ἑορταζόν-

των, τὴν παναγίαν σου Κοίμησιν. 

Καὶ νῦν. Ὁ αὐτός. 

ᾌσατε λαοί, τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ᾄσατε· 

σήμερον γὰρ τὴν ὁλόφωτον ψυχὴν αὑτῆς, εἰς 

τὰς ἀχράντους παλάμας, τοῦ ἐξ αὐτῆς σαρ-

κωθέντος ἄνευ σπορᾶς, παρατίθησιν· ᾧ καὶ 

πρεσβεύει ἀδιαλείπτως, δωρηθῆναι τῇ οἰκου-

μένῃ, εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

* * * 

Εἰς τὸν Στίχον. Στιχηρὰ ἰδιόμελα. Ἦχος δ´. 

Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν λαοί, τὴν Παναγίαν 

Παρθένον ἁγνήν, ἐξ ἧς ἀῤῥήτως προῆλθε, 

σαρκωθεὶς ὁ Λόγος τοῦ Πατρός, κράζοντες 

καὶ λέγοντες· Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί. Μα-

καρία ἡ γαστήρ, ἡ χωρήσασα Χριστόν. Αὐτοῦ 

ταῖς ἁγίαις χερσὶ τὴν ψυχὴν παραθεμένη, 

πρέσβευε ἄχραντε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡ-

μῶν. 

Στίχ. Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν 

σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματός σου. 
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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. 

Στίχ. Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν καὶ 

οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν. 

Δαυϊτικὴν ᾠδὴν σήμερον λαοί, ᾄσωμεν Χρι-

στῷ τῷ Θεῷ· Ἀπενεχθήσονται, φησί, τῷ βασι-

λεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, ἀπενεχθήσονται 

ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει. Ἡ γὰρ ἐκ 

σπέρματος Δαυΐδ, δι᾿ ἧς ἡμεῖς ἐθεώθημεν, ἐν 

ταῖς χαρσὶ τοῦ ἑαυτῆς Υἱοῦ καὶ Δεσπότου, ἐν-

δόξως καὶ ὑπὲρ λόγον μετατίθεται· ἣν ὡς Μη-

τέρα Θεοῦ ἀνυμνοῦντες, βοῶμεν καὶ λέγο-

μεν· Σῶσον ἡμᾶς, τοὺς ὁμολογοῦντάς σε Θεο-

τόκον, ἀπὸ πάσης περιστάσεως, καὶ λύτρω-

σαι κινδύνων τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος δ´. 

Ὅτε ἐξεδήμησας Θεοτόκε Παρθένε, πρὸς τὸν 

ἐκ σοῦ τεχθέντα ἀφράστως, παρῆν Ἰάκωβος 

ὁ Ἀδελφόθεος, καὶ πρῶτος Ἱεράρχης, Πέτρος 

τε ἡ τιμιωτάτη κορυφαία, τῶν Θεολόγων ἀ-

κρότης, καὶ σύμπας ὁ θεῖος τῶν Ἀποστόλων 

χορός, ἐκφαντορικαῖς θεολογίαις, ὑμνολο-

γοῦντες τὸ θεῖον καὶ ἐξαίσιον, τῆς Χριστοῦ 

τοῦ Θεοῦ οἰκονομίας μυστήριον· καὶ τὸ ζωαρ-

χικόν, καὶ θεοδόχον σου σῶμα κηδεύσαντες, 

ἔχαιρον πανύμνητε. Ὕπερθεν δὲ αἱ πανάγιαι, 

καὶ πρεσβύταται τῶν Ἀγγέλων Δυνάμεις, τὸ 

θαῦμα ἐκπληττόμεναι, κεκυφυῖαι ἀλλήλαις 

ἔλεγον· Ἄρατε ὑμῶν τὰς πύλας, καὶ ὑποδέξα-

σθε τὴν τεκοῦσαν, τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς Ποιη-

τήν· δοξολογίαις τε ἀνυμνήσωμεν, τὸ σεπτὸν 

καὶ ἅγιον σῶμα, τὸ χωρῆσαν τὸν ἡμῖν ἀθεώ-

ρητον καὶ Κύριον. Διό περ καὶ ἡμεῖς τὴν μνή-

μην σου ἑορτάζοντες, ἐκβοῶμέν σοι πανύ-

μνητε· χριστιανῶν τὸ κέρας ὕψωσον, καὶ σῶ-

σον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

* * * 

Τό, Νῦν ἀπολύεις... τὸ Τρισάγιον·  

καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α´. (ἐκ γ´) 

Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας. Ἐν 

τῇ Κοιμήσει, τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτό-

κε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρ-

χουσα τῆς ζωῆς καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς 

λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  

Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος α´. 

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. Ἦχος α´. (ἐκ γ´) 

Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας. Ἐν 

τῇ Κοιμήσει, τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτό-

κε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρ-

χουσα τῆς ζωῆς καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς 

λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 



 7 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος δ´. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Ἀναβόησον Δαυΐδ, τίς ἡ παροῦσα Ἑορτή; Ἣν 

ἀνύμνησα φυσίν, ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν Ψαλμῶν, 

ὡς θυγατέρα θεόπαιδα καὶ Παρθένον, μετέ-

στησεν αὐτήν, πρὸς τὰς ἐκεῖθεν μονάς, Χρι-

στὸς ὁ ἐξ αὐτῆς, ἄνευ σπορᾶς γεννηθείς· καὶ 

διὰ τοῦτο χαίρουσι, μητέρες καὶ θυγατέρες, 

καὶ νύμφαι Χριστοῦ, βοῶσαι· Χαῖρε, ἡ μετα-

στᾶσα, πρὸς τὰ ἄνω βασίλεια. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

Μετὰ τήν β´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος α´. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 

Ὁ πάντιμος χορός, τῶν σοφῶν Ἀποστόλων, 

ἠθροίσθη θαυμαστῶς, τοῦ κηδεῦσαι ἐνδόξως, 

τὸ σῶμά σου τὸ ἄχραντον, Θεοτόκε Πανύ-

μνητε· οἷς συνύμνησαν, καὶ τῶν Ἀγγέλων τὰ 

πλήθη, τὴν Μετάστασιν, τὴν σὴν σεπτῶς εὐ-

φημοῦντες· ἣν πίστει ἑορτάζομεν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. 

Ἦχος γ´. Τὴν ὡραιότητα. 

Ἐν τῇ Γεννήσει σου, σύλληψις ἄσπορος· ἐν τῇ 

Κοιμήσει σου, νέκρωσις ἄφθορος· θαῦμα ἐν 

θαύματι διπλοῦν, συνέδραμε Θεοτόκε· πῶς 

γὰρ ἡ ἀπείρανδρος, βρεφοτρόφος ἁγνεύουσα; 

πῶς δὲ ἡ Μητρόθεος, νεκροφόρος μυρίζουσα; 

Διὸ σὺν τῷ Ἀγγέλῳ βοῶμέν σοι· Χαῖρε ἡ κε-

χαριτωμένη. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

* * * 

ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Οἱ Ἀναβαθμοί· τὸ α´ Ἀντίφωνον τοῦ δ´ ἤχου. 

Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐκ νεότητός μου * πολλὰ πολεμεῖ με πάθη· * 

ἀλλ᾿ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, * καὶ σῶσον Σωτήρ 

μου. (δίς) 

Οἱ μισοῦντες Σιών, * αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυ-

ρίου· * ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ * ἔσεσθε ἀπεξηρα-

μένοι. (δίς) 

Δόξα. 

Ἁγίῳ Πνεύματι * πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, * καὶ 

καθάρσει ὑψοῦται, * λαμπρύνεται, * τῇ τρια-

δικῇ μονάδι * ἱεροκρυφίως. 

Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, * ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος 

ῥεῖθρα, * ἀρδεύοντα, * ἅπασαν τὴν κτίσιν * 

πρὸς ζωογονίαν. 

Προκείμενον. 

Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γε-

νεᾷ καὶ γενεᾷ. (δίς) 

Στίχ. Ἄκουσον, Θύγατερ, καὶ ἴδε, καὶ κλῖνον 

τὸ οὖς σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου, καὶ 

τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου καὶ ἐπιθυμήσει ὁ 

Βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου. 

Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γε-

νεᾷ καὶ γενεᾷ. 

* * * 

ΤΑΞΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΟΡΘΡΟΥ 

Ὁ διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι ἅγιος εἶ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ... 

Ἀμήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως 

αὐτοῦ. 

Αἰνεσάτω πνοὴ… πᾶσα τὸν Κύριον. 

Ὁ διάκονος· Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡ-

μᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου 

Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ´) 

Ὁ διάκονος· Σοφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁ-

γίου Εὐαγγελίου. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 
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Καὶ τῷ Πνεύματί σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγε-

λίου τὸ ἀνάγνωσμα. (α´ 39-49, 56). 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῶν βημοθύρων ἀναγινώσκει 

τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου. 

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἀναστᾶσα Μαριάμ, 

ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς 

πόλιν Ἰούδα· καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζα-

χαρίου, καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. Καὶ ἐγέ-

νετο, ὡς ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν 

τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ 

αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου ἡ Ἐλι-

σάβετ, καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ, καὶ εἶ-

πεν· Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογη-

μένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. Καὶ πόθεν 

μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου 

πρός με; Ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀ-

σπασμοῦ 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 εἶ-

πε Μαριάμ· Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύρι-

ον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ 

τῷ σωτῆρί μου. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπεί-

νωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ 

νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. Ὅτι ἐποί-

ησέ μοι μεγαλεῖα ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄ-

νομα αὐτοῦ. Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡ-

σεὶ μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον 

αὐτῆς. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

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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Δόξα. 

Ταῖς τῆς Θεοτόκου * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * ἐ-

ξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό,  

ἢ τὸ ἑξῆς, ὡς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει. 

Ταῖς τῆς Παναχράντου * πρεσβείαις, ἐλεῆ-

μον, * ἐξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλη-

μάτων. 

Εἶτα τὸ πεντηκοστάριον στιχηρὸν ἰδιόμελον. 

Ἦχος πλ. β´. Βύζαντος. 

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός 

σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου 

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ὅτε ἡ Μετάστασις, τοῦ ἀχράντου σου σκή-

νους ηὐτρεπίζετο, τότε οἱ Ἀπόστολοι, περικυ-

κλοῦντες τὴν κλίνην, τρόμῳ ἑώρων σε· καὶ οἱ 

μὲν ἀτενίζοντες τῷ σκήνει, θάμβει συνείχον-

το· ὁ δὲ Πέτρος σὺν δάκρυσιν ἐβόα σοι· Ὦ 

Παρθένε, ὁρῶ σε τρανῶς ἡπλωμένην ὑπτίαν, 

τὴν ζωὴν τῶν ἁπάντων, καὶ καταπλήττομαι, 

ἐν ᾗ ἐσκήνωσε τῆς μελλούσης ζωῆς ἡ ἀπό-

λαυσις. Ἀλλ᾿ ὦ ἄχραντε, ἱκέτευε ἐκτενῶς τὸν 

Υἱόν σου καὶ Θεόν, τοῦ σῴζεσθαι τὴν πόλιν 

σου ἄτρωτον. 

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου... Κύριε, ἐλέη-

σον (ιβ´). Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς... Ἀμήν. 

* * * 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Εἶτα ψάλλονται οἱ δύο Κανόνες· ὁ α´ μετὰ 

τῶν Εἱρμῶν εἰς η´ καὶ ὁ β´ εἰς ς´, ὕστερον δὲ 

πάλιν οἱ Εἱρμοί. (κατὰ τὸ ΤΜΕ εἰς δ´ καὶ δ´). 

Κανὼν πρῶτος, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς· 

Πανηγυριζέτωσαν οἱ θεόφρονες. 

Ποίημα Κοσμᾶ. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ, ἡ ἱερὰ καὶ εὐκλε-

ὴς Παρθένε μνήμη σου, πάντας συνηγάγετο, 

πρὸς εὐφροσύνην τοὺς πιστούς, ἐξαρχούσης 

Μαριάμ, μετὰ χορῶν καὶ τυμπάνων, τῷ σῷ ᾄ-

δοντας Μονογενεῖ, ἐνδόξως ὅτι δεδόξασται. 

(δίς) 

Τροπάρια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀμφεπονεῖτο ἀΰλων τάξις, οὐρανοβάμων ἐν 

Σιὼν τὸ θεῖον σῶμά σου· ἄφνω δὲ συῤῥεύσα-

σα, τῶν Ἀποστόλων ἡ πληθύς, ἐκ περάτων 

Θεοτόκε, σοὶ παρέστησαν ἄρδην· μεθ᾿ ὧν ἄ-

χραντε, σοῦ τὴν σεπτήν, Παρθένε μνήμην δο-

ξάζομεν. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Νικητικὰ μὲν βραβεῖα ἤρω, κατὰ τῆς φύσεως 

Ἁγνή, Θεὸν κυήσασα· ὅμως μιμουμένη δέ, 

τὸν ποιητήν σου καὶ Υἱόν, ὑπὲρ φύσιν ὑποκύ-

πτεις, τοῖς τῆς φύσεως νόμοις· διὸ θνήσκου-

σα, σὺν τῷ Υἱῷ, ἐγείρῃ διαιωνίζουσα. 

Κανὼν δεύτερος. 

Ποίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πληρωθήσεται 

Πνεύματος, καὶ λόγον ἐρεύξομαι τῇ Βασιλίδι 

Μητρί· καὶ ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρί-

ζων· καὶ ᾄσω γηθόμενος ταύτης τὴν Κοίμη-

σιν. (δίς) 

Τροπάρια. 

Δόξα. 

Παρθένοι νεάνιδες, σὺν Μαριὰμ τῇ Προφήτι-

δι, ᾠδὴν τὴν ἐξόδιον, νῦν ἀλαλάξατε· ἡ Παρ-

θένος γάρ, καὶ μόνη Θεοτόκος, πρὸς λῆξιν 

οὐράνιον, διαβιβάζεται. 

Καὶ νῦν. 

Ἀξίως ὡς ἔμψυχον, σὲ οὐρανὸν ὑπεδέξαντο, 

οὐράνια Πάναγνε, θεῖα σκηνώματα· καὶ πα-

ρέστηκας, φαιδρῶς ὡραϊσμένη, ὡς νύμφη πα-

νάμωμος, τῷ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ. 

ᾨδὴ γ´. Κανὼν πρῶτος.  

Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Ἡ δημιουργική, καὶ συνεκτικὴ τῶν ἁπάντων, 

Θεοῦ σοφία καὶ δύναμις, ἀκλινῆ ἀκράδαντον, 

τὴν Ἐκκλησίαν στήριξον Χριστέ· μόνος γὰρ εἶ 

Ἅγιος, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος. (δίς) 
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Τροπάρια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Γυναῖκά σε θνητήν, ἀλλ᾿ ὑπερφυῶς καὶ Μη-

τέρα, Θεοῦ εἰδότες πανάμωμε, οἱ κλεινοὶ Ἀ-

πόστολοι, πεφρικυίαις ἥπτοντο χερσί, δόξῃ ἀ-

παστράπτουσαν, ὡς θεοδόχον σκῆνος θεώμε-

νοι. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὑπέφθασε χερσί, ταῖς ὑβριστικαῖς τοῦ αὐθά-

δους, τομὴν ἡ δίκη ἐπάξασα, τοῦ Θεοῦ φυλά-

ξαντος, τὸ σέβας τῇ ἐμψύχῳ κιβωτῷ, δόξῃ 

τῆς Θεότητος, ἐν ᾗ ὁ Λόγος σὰρξ ἐχρημάτι-

σεν. 

ᾨδὴ γ´. Κανὼν δεύτερος.  

Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, ἡ ζῶσα καὶ 

ἄφθονος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας, 

πνευματικὸν στερέωσον· καὶ ἐν τῇ θείᾳ μνή-

μῃ σου, στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, ... 

Τροπάρια. 

Δόξα. 

Θνητῆς ἐξ ὀσφύος προαχθεῖσα, τῇ φύσει κα-

τάλληλον Ἁγνή, τὴν ἔξοδον διήνυσας· τεκοῦ-

σα δὲ τὴν ὄντως ζωήν, πρὸς τὴν ζωὴν μεθέ-

στηκας, τὴν θείαν ἐνυπόστατον. 

Καὶ νῦν. 

Δῆμος Θεολόγων ἐκ περάτων, ἐξ ὕψους Ἀγ-

γέλων δὲ πληθύς, πρὸς τὴν Σιὼν ἠπείγοντο, 

παντοδυνάμῳ νεύματι, ἀξιοχρέως Δέσποινα, 

τῇ σῇ ταφῇ λειτουργήσοντες. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 

Ἡ Ὑπακοή. Ἦχος πλ. α´. 

Μακαρίζομέν σε πᾶσαι αἱ γενεαί, Θεοτόκε 

Παρθένε· ἐν σοὶ γὰρ ὁ ἀχώρητος Χριστὸς ὁ 

Θεὸς ἡμῶν, χωρηθῆναι ηὐδόκησε. Μακάριοι 

ἐσμὲν καὶ ἡμεῖς, προστασίαν σε ἔχοντες· ἡμέ-

ρας γὰρ καὶ νυκτός, πρεσβεύεις ὑπὲρ ἡμῶν, 

καὶ τὰ σκῆπτρα τῆς βασιλείας, ταῖς σαῖς ἱκε-

σίαις κρατύνονται. Διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμέν 

σοι· Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. 

* * * 

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

ᾨδὴ δ´. Κανὼν πρῶτος.  

Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Ῥήσεις Προφητῶν καὶ αἰνίγματα, τὴν σάρκω-

σιν ὑπέφηναν, τὴν ἐκ Παρθένου σου Χριστέ, 

φέγγος ἀστραπῆς σου, εἰς φῶς ἐθνῶν ἐξελεύ-

σεθαι· καὶ φωνεῖ σοι ἄβυσσος, ἐν ἀγαλλιάσει· 

Τῇ δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἴδετε λαοὶ καὶ θαυμάσατε· τὸ ὄρος γὰρ τὸ ἅ-

γιον, καὶ ἐμφανέστατον Θεοῦ, τῶν ἐπουρανί-

ων βουνῶν, ἐφ᾿ ὕπερθεν αἴρεται, οὐρανὸς ἐ-

πίγειος, ἐν ἐπουρανίῳ, καὶ ἀφθάρτῳ χθονὶ οἰ-

κιζόμενος. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ζωῆς ἀϊδίου καὶ κρείττονος, ὁ θάνατός σου 

γέγονε, διαβατήριον Ἁγνή, ἐκ τῆς ἐπικήρου, 

πρὸς θείαν ὄντως καὶ ἄῤῥευστον, μεθιστῶν 

σε ἄχραντε, ἐν ἀγαλλιάσει, τὸν Υἱὸν καθο-

ρᾶν σου καὶ Κύριον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἐπήρθησαν πύλαι οὐράνιαι, καὶ Ἄγγελοι ἀ-

νύμνησαν, καὶ ὑπεδέξατο Χριστός, τὸ τῆς 

παρθενίας αὑτοῦ, μητρῷον κειμήλιον. Χερου-

βὶμ ὑπεῖξέ σοι, ἐν ἀγαλλιάσει· Σεραφὶμ δὲ δο-

ξάζει σε χαίροντα. 

ᾨδὴ δ´. Κανὼν δεύτερος.  

Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν, τῆς ἐκ τῆς 

Παρθένου σαρκώσεως, σοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ 

Προφήτης Ἀββακούμ, κατανοῶν ἐκραύγαζε· 

Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε. 
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Τροπάρια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Θάμβος ἦν θεάσασθαι τὸν οὐρανόν, τοῦ παμ-

βασιλέως τὸν ἔμψυχον, τοὺς κενεῶνας, ὑπερ-

χόμενον τῆς γῆς. Ὡς θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου! 

Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε. 

Δόξα. 

Ἐν τῇ Μεταστάσει σου Μῆτερ Θεοῦ, τὸ εὐρυ-

χωρότατον σῶμά σου, καὶ θεοδόχον, τῶν Ἀγ-

γέλων στρατιαί, ἱερωτάταις πτέρυξι, φόβῳ 

καὶ χαρᾷ συνεκάλυπτον. 

Καὶ νῦν. 

Εἰ ὁ ἀκατάληπτος ταύτης καρπός, δι᾿ ὃν οὐ-

ρανὸς ἐχρημάτισε, ταφὴν ὑπέστη, ἑκουσίως 

ὡς θνητός, πῶς τὴν ταφὴν ἀρνήσεται, ἡ ἀπει-

ρογάμως κυήσασα; 

ᾨδὴ ε´. Κανὼν πρῶτος.  

Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Τὸ θεῖον καὶ ἄῤῥητον κάλλος, τῶν ἀρετῶν 

σου Χριστὲ διηγήσομαι· ἐξ ἀιδίου γὰρ δόξης 

συναΐδιον, καὶ ἐνυπόστατον λάμψας ἀπαύ-

γασμα, παρθενικῆς ἀπὸ γαστρός, τοῖς ἐν 

σκότει καὶ σκιᾷ, σωματωθεὶς ἀνέτειλας ἥλι-

ος. (δίς) 

Τροπάρια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὡς ἐπὶ νεφέλης Παρθένε, τῶν Ἀποστόλων ὁ 

δῆμος ὀχούμενος, πρὸς τὴν Σιὼν ἐκ περάτων 

λειτουργῆσαί σοι, τῇ νεφέλῃ τῇ κούφῃ ἠθροί-

ζετο, ἀφ᾿ ἧς ὁ Ὕψιστος Θεός, τοῖς ἐν σκότει 

καὶ σκιᾷ, δικαιοσύνης ἔλαμψεν ἥλιος. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σαλπίγγων θεόληπτοι γλῶσσαι, τῶν Θεολό-

γων ἀνδρῶν εὐηχέστερον, τῇ Θεοτόκῳ ἐβόων 

τὸν ἐξόδιον, ἐνηχούμεναι ὕμνον τῷ Πνεύμα-

τι· Χαίροις ἀκήρατε πηγή, τῆς τοῦ Θεοῦ ζωαρ-

χικῆς, καὶ σωτηρίου πάντων σαρκώσεως. 

ᾨδὴ ε´. Κανὼν δεύτερος.  

Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου· 

σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε Παρθένε, γῆθεν μετέστης 

πρὸς αἰωνίους μονάς, καὶ πρὸς ἀτελεύτητον 

ζωήν, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε, σωτηρίαν βρα-

βεύουσα. (δίς) 

Τροπάρια. 

Δόξα. 

Κροτείτωσαν σάλπιγγες, τῶν Θεολόγων σή-

μερον· γλῶσσα δὲ πολύφθογγος ἀνθρώπων, 

νῦν εὐφημείτω· περιηχείτω ἀήρ, ἀπείρῳ λαμ-

πόμενος φωτί· Ἄγγελοι ὑμνείτωσαν, τῆς Παρ-

θένου τὴν Κοίμησιν. 

Καὶ νῦν. 

Τὸ σκεῦος διέπρεπε, τῆς ἐκλογῆς τοῖς ὕμνοις 

σου, ὅλος ἐξιστάμενος Παρθένε, ἔκδημος, ὅ-

λος ἱερωμένος Θεῷ, τοῖς πᾶσι θεόληπτος καὶ 

ὤν, ὄντως καὶ δεικνύμενος, Θεοτόκε πανύ-

μνητε. 

ᾨδὴ Ϛ´. Κανὼν πρῶτος.  

Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Ἅλιον ποντογενές, κητῷον ἐντόσθιον πῦρ, 

τῆς τριημέρου ταφῆς σου, τὸ προεικόνισμα, 

οὗ Ἰωνᾶς ὑποφήτης ἀναδέδεικται· σεσωσμέ-

νος γὰρ ὡς καὶ προὐπέπωτο, ἀσινὴς ἐβόα· 

Θύσω σοι μετὰ φωνῆς αἰνέσεως Κύριε. (δίς) 

Τροπάρια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Νέμει σοι τὰ ὑπὲρ φύσιν, Ἄναξ ὁ πάντων Θε-

ός· ἐν γὰρ τῷ τίκτειν Παρθένον ὥσπερ ἐφύ-

λαξεν, οὕτως ἐν τάφῳ τὸ σῶμα διετήρησεν, 

ἀδιάφθορον, καὶ συνεδόξασε, θείᾳ μεταστά-

σει, γέρα σοι ὥσπερ Υἱός, Μητρὶ χαριζόμενος. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὄντως σε ὡς φαεινὴν λυχνίαν, ἀΰλου πυρός, 

θυμιατήριον θείου χρύσεον ἄνθρακος, ἐν τοῖς 

Ἁγίων Ἁγίοις κατεσκήνωσε, στάμνον ῥάβδον 

τε πλάκα θεόγραφον, κιβωτὸν ἁγίαν, τράπε-

ζαν Λόγου ζωῆς, Παρθένε ὁ τόκος σου. 
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ᾨδὴ Ϛ´. Κανὼν δεύτερος.  

Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον, τελοῦντες ἑ-

ορτὴν οἱ θεόφρονες, τῆς Θεομήτορος, δεῦτε 

τὰς χεῖρας κροτήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέν-

τα Θεὸν δοξάζοντες. (δίς) 

Τροπάρια. 

Δόξα. 

Ἐκ σοῦ ζωὴ ἀνατέταλκε, τὰς κλεῖς τῆς παρ-

θενίας μὴ λύσασα· πῶς οὖν τὸ ἄχραντον, ζω-

αρχικόν τέ σου σκήνωμα, τῆς τοῦ θανάτου 

πείρας, γέγονε μέτοχον; 

Καὶ νῦν. 

Ζωῆς ὑπάρξασα τέμενος, ζωῆς τῆς ἀιδίου τε-

τύχηκας· διὰ θανάτου γάρ, πρὸς τὴν ζωὴν με-

ταβέβηκας, ἡ τὴν Ζωὴν τεκοῦσα τὴν ἐνυπό-

στατον. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. β´. Αὐτόμελον. 

Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ 

προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ 

νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· ὡς γὰρ ζωῆς Μητέ-

ρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰ-

κήσας ἀειπάρθενον. 

Ὁ Οἶκος. 

Τείχισόν μου τὰς φρένας Σωτήρ μου· τὸ γὰρ 

τεῖχος τοῦ κόσμου ἀνυμνῆσαι τολμῶ, τὴν ἄ-

χραντον Μητέρα σου· ἐν πύργῳ ῥημάτων ἐνί-

σχυσόν με, καὶ ἐν βάρεσιν ἐννοιῶν ὀχύρωσόν 

με· σὺ γὰρ βοᾷς, τῶν αἰτούντων πιστῶς τὰς 

αἰτήσεις πληροῦν. Σὺ οὖν μοι δώρησαι γλῶτ-

ταν, προφοράν, λογισμὸν ἀκαταίσχυντον· 

πᾶσα γὰρ δόσις ἐλλάμψεως, παρὰ σοῦ κατα-

πέμπεται φωταγωγέ, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀει-

πάρθενον. 

Συναξάριον. 

Τῇ ΙΕ´ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς μνήμη τῆς σεβασμίας 

Μεταστάσεως τῆς ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡ-

μῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 

Στίχ. Οὐ θαῦμα θνήσκειν κοσμοσώτειραν Κόρην,  

Τοῦ κοσμοπλάστου σαρκικῶς τεθνηκότος. 

Ζῇ ἀεὶ Θεομήτωρ, κἂν δεκάτῃ θάνε πέμπτῃ. 

Ὅτε πρὸς ἑαυτὸν Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν προσλαβεῖν 

ηὐδόκησε τὴν ἰδίαν Μητέρα, τότε, πρὸ τριῶν ἡμερῶν, 

δι᾿ Ἀγγέλου αὐτῇ τὴν ἀπὸ γῆς μετάστασιν γνωρίζων, 

Καιρός, φησί, τὴν ἐμὴν προσλαβέσθαι Μητέρα πρὸς ἐ-

μαυτόν. Μηδὲν οὖν ἐπὶ τούτῳ θορυβηθῇς, ἀλλὰ μετ᾿ 

εὐφροσύνης δέξαι τὸν λόγον, καὶ γὰρ πρὸς ἀθάνατον 

ἔρχῃ ζωήν. Καὶ δὴ τῷ πόθῳ τῆς πρὸς τὸν Υἱὸν μετα-

στάσεως, ἐπὶ τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ἄνεισι προσευξομέ-

νη μετὰ σπουδῆς (εἰώθει γὰρ συνεχῶς ἐν αὐτῷ ἀνιοῦ-

σα προσεύχεσθαι)· ἐφ᾿ ᾧ καί τι παράδοξον τηνικαῦτα 

συμβαίνει γενέσθαι· κλίνουσι γὰρ ἐξ ἑαυτῶν τὰ παρὰ 

τὸ ὄρος φυτά, καὶ ὥσπερ ἔμψυχα δοῦλα τὸ προσῆκον 

σέβας τῇ Δεσποίνῃ ἀποπληροῦσι. Μετὰ δὲ τὴν εὐχήν, 

ὑποστρέφει πρὸς τὴν οἰκίαν καὶ εὐθέως ἐσείσθη ἅπα-

σα. Αὐτὴ δὲ πολλὰ φῶτα ποιησαμένη καὶ εὐχαριστή-

σασα τῷ Θεῷ, συγκαλεῖ τοὺς αὐτῆς συγγενεῖς τε καὶ 

γείτονας· σαροῖ πᾶσαν τὴν οἰκίαν· ἑτοιμάζει τὴν κλί-

νην καὶ πάντα τὰ πρὸς ταφὴν ἐπιτήδεια. Δῆλα ποιεῖ τὰ 

παρὰ τοῦ Ἀγγέλου πρὸς αὐτὴν λαληθέντα, περὶ τῆς 

εἰς οὐρανοὺς αὐτῆς μεταστάσεως· καὶ εἰς πίστιν τῶν 

λεγομένων, τὸ δοθὲν αὐτῇ βραβεῖον ὑποδεικνύει· τὸ δὲ 

ἦν φοίνικος κλάδος. Αἱ δὲ μετακληθεῖσαι γυναῖκες, 

τούτων ἀκούσασαι, θρήνοις ἑαυτὰς σὺν δάκρυσιν ἔ-

λουον καὶ μετ᾿ οἰμωγῆς ὠλοφύροντο. Ὅμως τοῦ κό-

πτεσθαι παυσάμεναι, μὴ ἀπορφανισθῆναι ταύτης ἱκέ-

τευον. Ἡ δὲ οὐ μόνον αὐτάς, ἀλλὰ καὶ πάντα τὸν κό-

σμον, μεταστᾶσα, περισκέπειν καὶ ἐφορᾶν διεβεβαιοῦ-

το· καὶ τὸ πολὺ τῆς λύπης ἀφῄρει τοῖς παραμυθητικοῖς 

ῥήμασιν, οἷς πρὸς τοὺς περιεστῶτας ἐλάλει. Εἶτα περὶ 

τῶν αὑτῆς δύο χιτώνων διατάττεται, ὥς τε τὰς δύο πε-

νιχρὰς χήρας ἀνὰ χιτῶνα λαβεῖν, αἵ τινες συνήθεις αὐ-

τῇ ἦσαν καὶ γνώριμοι, καὶ τὰ πρὸς διατροφὴν παρ᾿ αὐ-

τῆς ἐκομίζοντο. 

Ταῦτα οὕτω διεξιούσης αὐτῆς καὶ διαταττομένης, γίνε-

ται ἄφνω βροντῆς βιαίας ἦχος καὶ πλείστων ἐπιστασία 

νεφελῶν, ἀπὸ τῶν τοῦ κόσμου περάτων τοὺς Χριστοῦ 

Μαθητὰς ἀθρόον τῇ οἰκίᾳ τῆς Θεομήτορος φερομέ-

νων· ἐν οἷς ἦσαν καὶ οἱ θεόσοφοι Ἱεράρχαι, Διονύσιος ὁ 

Ἀρεοπαγίτης, Ἱερόθεός τε ὁμοῦ καὶ Τιμόθεος. Οἵ, ἐπεὶ 

ἔμαθον τὴν αἰτίαν τῆς αὐτῶν ἀθρόας παρουσίας, τοι-

αῦτα πρὸς αὐτὴν διεξίασι λέγοντες· Σέ, Δέσποινα, μέ-

νουσαν ἐν τῷ κόσμῳ, ὡς αὐτὸν τὸν Δεσπότην ἡμῶν 

καὶ διδάσκαλον βλέποντες, παρεμυθούμεθα· νῦν δὲ 

πῶς οἴσομεν τὸ πάθος; Ἐπεὶ δὲ τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ 

σου βουλῇ μεθίστασαι πρὸς τὰ ὑπερκόσμια, χαίρομεν 
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τοῖς ἐπὶ σοὶ οἰκονομουμένοις. Ταῦτα λέγοντες, τοῖς δά-

κρυσιν ἑαυτοὺς ἔβρεχον. Ἡ δὲ πρὸς αὐτούς· Μή, φίλοι 

Μαθηταὶ τοῦ ἐμοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ, μὴ πένθος ἐργάση-

σθε τὴν ἐμὴν χαράν· ἀλλὰ τὸ ἐμὸν σῶμα, καθὼς ἐγὼ 

σχηματίσω τῇ κλίνῃ, κηδεύσατε. 

Τούτων οὕτω πληρωθέντων, φθάνει καὶ Παῦλος ὁ θε-

σπέσιος, τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς· ὃς καὶ πεσὼν πρὸς 

τοὺς πόδας τῆς Θεομήτορος, προσεκύνησε· καὶ ἀνοί-

ξας αὐτοῦ τὸ στόμα, διὰ πολλὼν ἐγκωμιάζει αὐτήν· 

Χαῖρε, λέγων, Μῆτερ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἐμοῦ κηρύγμα-

τος ἡ ὑπόθεσις. Εἰ γὰρ καὶ τὸν Χριστὸν μὴ τεθέαμαι, 

ἀλλὰ σὲ βλέπων, ἐκεῖνον ἐδόκουν θεωρεῖν. Εἶτα συν-

τάσσεται πᾶσιν ἡ Παρθένος. Ἀναπίπτει ἐπὶ τῆς κλί-

νης. Σχηματίζει τὸ πανάχραντον αὑτῆς, ὡς ἠβουλήθη, 

σῶμα. Ὑπὲρ συστάσεως κόσμου, καὶ εἰρηνικῆς διαγω-

γῆς δεήσεις ποιεῖται. Εὐλογίας τῆς δι᾿ αὐτῆς πληροῖ 

καὶ αὐτούς· καὶ οὕτως εἰς χεῖρας τοῦ ἑαυτῆς Υἱοῦ καὶ 

Θεοῦ τὸ πνεῦμα ἀφίησι. 

Ἐπὶ τούτοις ἄρχεται τῶν ἐξοδίων ὕμνων ὁ Πέτρος· αἴ-

ρουσιν οἱ λοιποὶ τῶν Ἀποστόλων τὸ κλινίδιον καὶ οἱ 

μὲν προάγουσι μετὰ λαμπάδων καὶ ὑμνῳδιῶν, οἱ δὲ ἐ-

φέπονται, τὸ Θεοδόχον σῶμα πρὸς τὸ μνῆμα προπέμ-

ποντες. Τότε δὴ τότε καὶ Ἄγγελοι ὑμνοῦντες ἠκούοντο 

καὶ φωναὶ τῶν ὑπερκοσμίων τάξεων τὸν ἀέρα ἐπλή-

ρουν. Ἐφ᾿ οἷς οἱ τῶν Ἰουδαίων ἄρχοντες, τινὰς τοῦ ὄ-

χλου ἀνερεθίσαντες, πείθουσι πειρᾶσαι τὴν κλίνην 

περιτρέψαι εἰς γῆν, ἐφ᾿ ἣν τὸ ζωαρχικὸν ἐτέθη σῶμα, 

καὶ τοῦτο καταβαλεῖν. Ἀλλ᾿ ἤδη τοὺς τολμητὰς ἡ δίκη 

φθάσασα, ὀμμάτων τυφλώσει πάντας κολάζει. Ἕνα δὲ 

αὐτῶν καὶ χειρῶν ἀποστερεῖ ἀμφοτέρων, μανικώτερον 

ὁρμήσαντα καὶ τοῦ ἱεροῦ ἐκείνου σκίμποδος ἐναψάμε-

νον· ὃς παρὰ τὴν κλίνην τὰς αὐθάδεις χεῖρας, κοπεί-

σας τῷ ξίφει τῆς δίκης, ἀπῃωρημένας ἀφείς, ἔμεινεν ἐ-

λεεινὸν θέαμα· ἕως οὗ πιστεύσας ἐξ ὅλης ψυχῆς, καὶ 

θεραπείας τυχών, ἀποκατέστη ὡς τὸ πρότερον ὑγιής. 

Οὕτω καὶ τοῖς τυφλωθεῖσι, πιστεύσασι, μέρος τι τοῦ 

παλλίου τῆς κλίνης ἐπιτεθέν, τὴν ἴασιν ἐδωρήσατο. Οἱ 

δὲ Ἀπόστολοι, καταλαβόντες τὸ χωρίον Γεθσημανῆ, 

κατέθηκαν ἐν τῷ μνήματι τὸ ζωαρχικὸν σῶμα, καὶ 

τρεῖς ἡμέρας προσμένουσιν ἐν αὐτῷ, τῶν γινομένων 

ἀπαύστως ἀγγελικῶν φωνῶν ὑπακούοντες. 

Ἐπεὶ δέ, κατὰ θείαν οἰκονομίαν, εἷς τῶν Ἀποστόλων, 

ἀπολειφθεὶς τῆς κηδείας τοῦ ζωαρχικοῦ σώματος καὶ 

τρίτῃ παραγεγονὼς ἡμέρᾳ, ἠθύμει σφόδρα καὶ συνε-

χεῖτο, διὰ τὸ μὴ τῶν αὐτῶν καὶ αὐτὸν ἀξιωθῆναι, ὧν ἠ-

ξιώθησαν πάντες οἱ συναπόστολοι, κοινῇ ψήφῳ, ἕνεκα 

τοῦ ἀπολειφθέντος Ἀποστόλου, τὸν τάφον ἤνοιξαν, 

οὕτω δόξαν αὐτοῖς πᾶσιν, εἰς τὸ προσκυνῆσαι καὶ αὐ-

τὸν τὸ πανάγιον καὶ πανάμωμον ἐκεῖνο σκῆνος, καὶ ἰ-

δόντες ἐξέστησαν. Εὗρον γὰρ αὐτὸν κενὸν τοῦ ἁγίου 

σώματος, μόνην δὲ τὴν σινδόνα φέροντα, παραμύθιον 

μείνασαν τοῖς λυπεῖσθαι μέλλουσι καὶ πᾶσι τοῖς πι-

στοῖς, καὶ τῆς μεταθέσεως ἀψευδὲς μαρτύριον. Καὶ 

γὰρ μέχρι τοῦ νῦν, ὁ ἐν πέτρᾳ διαγλυφεὶς τάφος οὕτως 

ὁρᾶται καὶ προσκυνεῖται, σώματος μένων κενός, εἰς 

δόξαν καὶ τιμὴν τῆς ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡ-

μῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 

Ἧς ταῖς ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον 

καὶ σῶσον ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρω-

πος. Ἀμήν. 

* * * 

Εἶτα αἱ ζ´ καὶ η´ ᾠδαὶ τῶν κανόνων. 

ᾨδὴ ζ´. Κανὼν πρῶτος. 

Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Ἰταμῷ θυμῷ τε καὶ πυρί, θεῖος ἔρως ἀντιτατ-

τόμενος, τὸ μὲν πῦρ ἐδρόσιζε· τῷ θυμῷ δὲ ἐ-

γέλα, θεοπνεύστῳ λογικῇ, τῇ τῶν Ὁσίων τρι-

φθόγγῳ λύρᾳ ἀντιφθεγγόμενος, μουσικοῖς 

ὀργάνοις ἐν μέσῳ φλογός· Ὁ δεδοξασμένος, 

τῶν Πατέρων καὶ ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Θεοτεύκτους πλάκας Μωυσῆς, γεγραμμένας 

τῷ θείῳ Πνεύματι, ἐν θυμῷ συνέτριψεν· ἀλλ᾿ 

ὁ τούτου Δεσπότης, τὴν τεκοῦσαν ἀσινῆ, τοῖς 

οὐρανίοις φυλάξας δόμοις, νῦν εἰσῳκίσατο. 

Σὺν αὐτῇ σκιρτῶντες βοῶμεν Χριστῷ· Ὁ δεδο-

ξασμένος, τῶν Πατέρων καὶ ἡμῶν, Θεὸς εὐ-

λογητὸς εἶ. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἐν κυμβάλοις χείλεσιν ἁγνοῖς, μουσικῇ τε 

καρδίας φόρμιγγι, ἐν εὐήχῳ σάλπιγγι, ὑψη-

λῆς διανοίας, τῆς Παρθένου καὶ ἁγνῆς, ἐν τῇ 

εὐσήμῳ κλητῇ ἡμέρᾳ τῆς Μεταστάσεως, πρα-

κτικαῖς κροτοῦντες βοῶμεν χερσίν· Ὁ δεδοξα-

σμένος, τῶν Πατέρων καὶ ἡμῶν, Θεὸς εὐλο-

γητὸς εἶ. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὁ θεόφρων ἤθροισται λαός· τῆς γὰρ δόξης 

Θεοῦ τὸ σκήνωμα, ἐκ Σιὼν μεθίσταται, πρὸς 

οὐράνιον δόμον, ἔνθα ἦχος καθαρὸς ἑορτα-

ζόντων, φωνὴ ἀφράστου ἀγαλλιάσεως, καὶ 

ἐν εὐφροσύνῃ βοώντων Χριστῷ· Ὁ δεδοξα-

σμένος, τῶν Πατέρων καὶ ἡμῶν, Θεὸς εὐλο-

γητὸς εἶ. 
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ᾨδὴ ζ´. Κανὼν δεύτερος.  

Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες, πα-

ρὰ τὸν κτίσαντα· ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν, ἀν-

δρείως πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον· Ὑπε-

ρύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς εὐ-

λογητὸς εἶ. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Νεανίσκοι, καὶ παρθένοι τῆς Παρθένου τε, 

καὶ Θεομήτορος, τὴν μνήμην σέβοντες, πρε-

σβῦται καὶ ἄρχοντες, καὶ βασιλεῖς σὺν κρι-

ταῖς, μελῳδήσατε· Ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, 

καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Δόξα. 

Σαλπισάτωσαν, τῇ σάλπιγγι τοῦ Πνεύματος, 

ὄρη οὐράνια· ἀγαλλιάσθωσαν νῦν, βουνοί, 

καὶ σκιρτάτωσαν θεῖοι Ἀπόστολοι· ἡ Βασίλισ-

σα, πρὸς τὸν Υἱὸν μεθίσταται, σὺν αὐτῷ ἀεὶ 

κρατοῦσα. 

Καὶ νῦν. 

Ἡ πανίερος Μετάστασις τῆς θείας σου, καὶ ἀ-

κηράτου Μητρός, τὰ ὑπερκόσμια, τῶν ἄνω 

Δυνάμεων, ἤθροισε τάγματα, συνευφραίνε-

σθαι, τοῖς ἐπὶ γῆς σοι μέλπουσιν· Ὁ Θεὸς εὐ-

λογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ η´. Κανὼν πρῶτος. 

Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Φλόγα δροσίζουσαν Ὁσίους, δυσσεβεῖς δὲ κα-

ταφλέγουσαν, Ἄγγελος Θεοῦ ὁ πανσθενής, ἔ-

δειξε Παισί· ζωαρχικὴν δὲ πηγὴν εἰργάσατο 

τὴν Θεοτόκον, φθορὰν θανάτου, καὶ ζωὴν 

βλυστάνουσαν τοῖς μέλπουσι· Τὸν Δημιουρ-

γὸν μόνον ὑμνοῦμεν, οἱ λελυτρωμένοι, καὶ ὑ-

περυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. (δίς) 

Τροπάρια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ῥήμασιν εἴχοντο τῆς θείας, κιβωτοῦ τοῦ ἁγι-

άσματος, πᾶσα ἡ πληθὺς τῶν Θεολόγων ἐν 

τῇ Σιών· Ποῦ νῦν ἀπαίρεις σκηνὴ κραυγάζον-

τες, Θεοῦ τοῦ ζῶντος; Μὴ διαλίπῃς ἐποπτεύ-

ουσα, τοὺς πίστει μέλποντας· Τὸν Δημιουρ-

γὸν μόνον ὑμνοῦμεν, οἱ λελυτρωμένοι, καὶ ὑ-

περυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὅπως ὑψώσασα τὰς χεῖρας, ἐκδημοῦσα ἡ πα-

νάμωμος, χεῖρας τὰς Θεὸν ἠγκαλισμένας, 

σωματικῶς ἐν παῤῥησίᾳ, ὡς Μήτηρ ἔφησε 

πρὸς τὸν τεχθέντα· Οὕς μοι ἐκτήσω, εἰς αἰῶ-

νας φύλαττε βοῶντάς σοι· Τὸν Δημιουργὸν 

μόνον ὑμνοῦμεν, οἱ λελυτρωμένοι, καὶ ὑπε-

ρυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ᾨδὴ η´. Κανὼν δεύτερος.  

Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ, ὁ τόκος τῆς Θε-

οτόκου διεσώσατο, τότε μὲν τυπούμενος, νῦν 

δὲ ἐνεργούμενος, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, ἀ-

γείρει ψάλλουσαν· Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔρ-

γα, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τὴν μνήμην σου ἄχραντε Παρθένε, Ἀρχαί τε 

καὶ Ἐξουσίαι σὺν Δυνάμεσιν, Ἄγγελοι Ἀρ-

χάγγελοι, Θρόνοι Κυριότητες, τὰ Χερουβὶμ 

δοξάζουσι, καὶ τὰ φρικτὰ Σεραφίμ· ἀνθρώ-

πων δὲ τὸ γένος ὑμνοῦμεν, καὶ ὑπερυψοῦμεν 

εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα Υἱὸν  

καὶ Ἅγιον Πνεῦμα τὸν Κύριον,  

ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες  

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ὁ ξένως οἰκήσας Θεοτόκε, ἐν τῇ ἀχράντῳ νη-

δύι σου σαρκούμενος, οὗτος τὸ πανίερον, 

πνεῦμά σου δεξάμενος, ἐν ἑαυτῷ κατέπαυ-

σεν, ὡς ὀφειλέτης Υἱός· διό σε τὴν Παρθένον 

ὑμνοῦμεν, καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας. 

Καὶ νῦν. 

Ὢ τῶν ὑπὲρ ἔννοιαν θαυμάτων, τῆς ἀειπαρ-

θένου τε καὶ Θεομήτορος! τάφον γὰρ οἰκήσα-

σα, ἔδειξε Παράδεισον· ᾧ παρεστῶτες σήμε-

ρον, χαίροντες ψάλλομεν· Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε 

τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰ-
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ῶνας. 

* * * 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

Τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 

Ψάλλονται ἀπὸ τῆς 15ης μέχρι τῆς 23ης Αὐγούστου. 

[εἰς τὸ τέλος ἑκάστης ᾠδῆς,  

εἰδεμὴ μετὰ τὸ συναξάριον] 

ᾨδὴ α´. Ἦχος α´. 

Πεποικιλμένη * τῇ θείᾳ δόξῃ * ἡ ἱερὰ καὶ εὐ-

κλεής, * Παρθένε, μνήμη σου * πάντας συνη-

γάγετο * πρὸς εὐφροσύνην τοὺς πιστούς, * ἐ-

ξαρχούσης Μαριὰμ * μετὰ χορῶν καὶ τυμπά-

νων, * τῷ σῷ ᾄδοντας μονογενεῖ· * Ἐνδόξως 

ὅτι δεδόξασται. 

ᾨδὴ γ´. 

Ἡ δημιουργικὴ καὶ συνεκτικὴ τῶν ἁπάντων * 

Θεοῦ σοφία καὶ δύναμις, * ἀκλινῆ, ἀκράδαν-

τον * τὴν Ἐκκλησίαν στήριξον, * Χριστέ· * μό-

νος γὰρ εἶ ἅγιος, * ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος. 

ᾨδὴ δ´. 

Ῥήσεις προφητῶν καὶ αἰνίγματα * τὴν σάρ-

κωσιν ὑπέφηναν * τὴν ἐκ Παρθένου σου, Χρι-

στέ, * φέγγος ἀστραπῆς σου * εἰς φῶς ἐθνῶν 

ἐξελεύσεσθαι· * καὶ φωνεῖ σοι ἄβυσσος * ἐν ἀ-

γαλλιάσει· * Τῇ δυνάμει σου δόξα, φιλάνθρω-

πε. 

ᾨδὴ ε´. 

Τὸ θεῖον καὶ ἄρρητον κάλλος * τῶν ἀρετῶν 

σου, Χριστέ, διηγήσομαι· * ἐξ ἀιδίου γὰρ δό-

ξης συναΐδιον * καὶ ἐνυπόστατον λάμψας ἀ-

παύγασμα, * παρθενικῆς ἀπὸ γαστρός, * τοῖς 

ἐν σκότει καὶ σκιᾷ * σωματωθεὶς ἀνέτειλας ἥ-

λιος. 

ᾨδὴ στ´. 

Ἅλιον, ποντογενές, * κητῷον ἐντόσθιον πῦρ * 

τῆς τριημέρου ταφῆς σου * τὶ προεικόνισμα, * 

οὗ Ἰωνᾶς ὑποφήτης ἀναδέδεικται· * σεσωσμέ-

νος γάρ, ὡς καὶ προὐπέπωτο, * ἀσινὴς ἐβόα· * 

Θύσω σοι μετὰ φωνῆς * αἰνέσεως, Κύριε. 

ᾨδὴ ζ´. 

Ἰταμῷ θυμῷ τε καὶ πυρὶ * θεῖος ἔρως ἀντιτατ-

τόμενος * τὸ μὲν πῦρ ἐδρόσιζε, * τῷ θυμῷ δὲ 

ἐγέλα, * θεοπνεύστῳ λογικῇ * τῇ τῶν ὁσίων 

τριφθόγγῳ λύρᾳ * ἀντιφθεγγόμενος * μουσι-

κοῖς ὀργάνοις * ἐν μέσῳ φλογός· Ὁ δεδοξα-

σμένος * τῶν πατέρων καὶ ἡμῶν * Θεός, εὐλο-

γητὸς εἶ. 

ᾨδὴ η´. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν  

τὸν Κύριον, * ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες 

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Φλόγα δροσίζουσαν ὁσίους, * δυσσεβεῖς δὲ 

καταφλέγουσαν * ἄγγελος Θεοῦ * ὁ πανσθε-

νὴς ἔδειξε παισί· * ζωαρχικὴν δὲ πηγὴν * εἰρ-

γάσατο τὴν Θεοτόκον, * φθορὰν θανάτου * 

καὶ ζωὴν βλυστάνουσαν τοῖς μέλπουσι· * Τὸν 

δημιουργὸν μόνον ὑμνοῦμεν * οἱ λελυτρωμέ-

νοι * καὶ ὑπερυψοῦμεν * εἰς πάντας τοὺς αἰῶ-

νας. 

* * * 

Ὁ διάκονος· Τὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύ-

νομεν. 

Η ῼΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται. 

ᾨδὴ θ´. Ἦχος α´. 

Μεγαλυνάριον, ὅπερ στιχολογεῖται  

ἐν ἑκάστῳ τροπαρίῳ τῆς παρούσης ᾨδῆς. 

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην 

Θεοτόκον. 

Ὁ εἱρμός. 

Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθέ-

νε ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν 

προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τόκον 

Παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀ-

εί, Θεοτόκε τὴν κληρονομίαν σου. 

Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ... 

Ἐξίσταντο Ἀγγέλων αἱ δυνάμεις, ἐν τῇ Σιὼν 

σκοπούμεναι, τὸν οἰκεῖον Δεσπότην, γυναι-

κείαν ψυχὴν χειριζόμενον· τῇ γὰρ ἀχράντως 
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τεκούσῃ, υἱοπρεπῶς προσεφώνει· Δεῦρο σε-

μνή, τῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ συνδοξάσθητι. 

Συνέστειλε χορὸς τῶν Ἀποστόλων, τὸ θεοδό-

χον σῶμά σου, μετὰ δέους ὁρῶντες, καὶ φωνῇ 

λιγυρᾷ προσφθεγγόμενοι· Εἰς οὐρανίους θα-

λάμους, πρὸς τὸν Υἱὸν ἐκφοιτῶσα, σῴζοις ἀ-

εί, Θεοτόκε τὴν κληρονομίαν σου. 

ᾨδὴ θ´. Κανὼν δεύτερος.  

Ἦχος δ´. Ἦχος δ´. 

Μεγαλυνάριον, στιχολογούμενον  

καὶ αὐτὸ ὡς τὸ ἀνωτέρω. 

Ἄγγελοι τὴν Κοίμησιν τῆς Παρθένου, ὁρῶν-

τες ἐξεπλήττοντο, πῶς ἡ Παρθένος ἀπαίρει, 

ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ ἄνω. 

Ὁ εἱρμός. 

Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύματι, λαμ-

παδουχούμενος· πανηγυριζέτω δέ, ἀΰλων νό-

ων φύσις γεραίρουσα, τὴν ἱερὰν Μετάστασιν 

τῆς Θεομήτορος, καὶ βοάτω· Χαίροις παμμα-

κάριστε, Θεοτόκε ἁγνὴ ἀειπάρθενε. 

Δεῦτε ἐν Σιών, τῷ θείῳ καὶ πίονι, ὄρει τοῦ 

ζῶντος Θεοῦ, ἀγαλλιασώμεθα, τὴν Θεοτόκον 

ἐνοπτριζόμενοι· πρὸς γὰρ τὴν λίαν κρείττο-

να, καὶ θειοτέραν σκηνήν, ὡς Μητέρα, ταύ-

την εἰς τὰ Ἅγια, τῶν Ἁγίων Χριστὸς μετατί-

θησι. 

Δόξα. 

Δεῦτε οἱ πιστοί, τῷ τάφῳ προσέλθωμεν, τῆς 

Θεομήτορος, καὶ περιπτυξώμεθα, καρδίας 

χείλη ὄμματα μέτωπα, εἰλικρινῶς προσά-

πτοντες· καὶ ἀρυσώμεθα, ἰαμάτων, ἄφθονα 

χαρίσματα, ἐκ πηγῆς ἀεννάου βλυστάνοντα. 

Καὶ νῦν. 

Δέχου παρ᾿ ἡμῶν, ᾠδὴν τὴν ἐξόδιον, Μῆτερ 

τοῦ ζῶντος Θεοῦ· καὶ τῇ φωτοφόρῳ σου, καὶ 

θείᾳ ἐπισκίασον χάριτι· τῷ βασιλεῖ τὰ τρό-

παια, τῷ φιλοχρίστῳ λαῷ, τὴν εἰρήνην, ἄφε-

σιν τοῖς μέλπουσι, καὶ ψυχῶν σωτηρίαν βρα-

βεύουσα. 

* * * 

Καταβασία. ᾨδὴ θ´. 

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι * μακαρίζομέν σε *  

τὴν μόνην Θεοτόκον. 

Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι * ἐν σοί, Παρ-

θένε ἄχραντε· * παρθενεύει γὰρ τόκος * καὶ 

ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. * Ἡ μετὰ τό-

κον παρθένος * καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, * 

σῴζοις ἀεί, * Θεοτόκε, * τὴν κληρονομίαν σου. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

* * * 

ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 

Ἐξαποστειλάριον. Ἦχος γ´. 

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐν-

θάδε, Γεθσημανῇ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ μου 

τὸ σῶμα· καὶ σὺ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ 

μου τὸ πνεῦμα. (ἐκ γ´) 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος δ´. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν 

Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 

ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰ-

νεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ 

πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Ἡ Στιχολογία (Ψαλμοὶ ρμη´, ρμθ´) καί· 

Ἱστῶμεν Στίχους δ´ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ 

προσόμοια γ´, δευτεροῦντες τὸ α´. 

Ἦχος δ´. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 

Στίχ. α´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 

αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς με-

γαλωσύνης αὐτοῦ. 

Τῇ ἐνδόξῳ Κοιμήσει σου, οὐρανοὶ ἐπαγάλ-

λονται, καὶ Ἀγγέλων γέγηθε τὰ στρατεύμα-

τα· πᾶσα ἡ γῆ δὲ εὐφραίνεται, ᾠδήν σοι ἐξόδι-

ον, προσφωνοῦσα τῇ Μητρί, τοῦ τῶν ὅλων δε-

σπόζοντος, ἀπειρόγαμε, Παναγία Παρθένε, ἡ 

τὸ γένος, τῶν ἀνθρώπων ῥυσαμένη, προγονι-

κῆς ἀποφάσεως. 
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Στίχ. β´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰ-

νεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Τῇ ἐνδόξῳ Κοιμήσει σου, ... 

Στίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Ἐκ περάτων συνέδραμον, Ἀποστόλων οἱ πρό-

κριτοι, θεαρχίῳ νεύματι τοῦ κηδεῦσαί σε· καὶ 

ἀπὸ γῆς αἰρομένην σε, πρὸς ὕψος θεώμενοι, 

τὴν φωνὴν τοῦ Γαβριήλ, ἐν χαρᾷ ἀνεβόων 

σοι· Χαῖρε ὄχημα, τῆς Θεότητος ὅλης· χαῖρε 

μόνη, τὰ ἐπίγεια τοῖς ἄνω, τῷ τοκετῷ σου συ-

νάψασα. 

Στίχ. δ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶ-

σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Τὴν ζωὴν ἡ κυήσασα, πρὸς ζωὴν μεταβέβη-

κας, τῇ σεπτῇ Κοιμήσει σου τὴν ἀθάνατον, 

δορυφορούντων Ἀγγέλων σοι, Ἀρχῶν καὶ Δυ-

νάμεων, Ἀποστόλων Προφητῶν, καὶ ἁπάσης 

τῆς κτίσεως, δεχομένου τε, ἀκηράτοις παλά-

μαις τοῦ Υἱοῦ σου, τὴν ἀμώμητον ψυχήν σου, 

Παρθενομῆτορ Θεόνυμφε. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. β´. 

Τῇ ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει, Θεοτόκε Μῆτερ 

τῆς ζωῆς, νεφέλαι τοὺς Ἀποστόλους, αἰθερί-

ους διήρπαζον· καὶ κοσμικῶς διεσπαρμένους, 

ὁμοχώρους παρέστησαν, τῷ ἀχράντῳ σου 

σώματι· οἳ καὶ κηδεύσαντες σεπτῶς, τὴν φω-

νὴν τοῦ Γαβριήλ, μελῳδοῦντες ἀνεβόων· Χαῖ-

ρε κεχαριτωμένη, Παρθένε Μῆτερ ἀνύμφευ-

τε, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. Μεθ᾿ ὧν ὡς Υἱόν σου 

καὶ Θεὸν ἡμῶν, ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν. 

* * * 

Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  

εἰς τὸν αὐτὸν ἦχον 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. * Δόξα ἐν ὑψί-

στοις Θεῷ * καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, * ἐν ἀνθρώ-

ποις 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. 

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. (ἐκ γ´) 

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. 

Ἅγιος ὁ Θεός, * ἅγιος ἰσχυρός, * ἅγιος ἀθάνα-

τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γ´) 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 
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Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ-

νων. Ἀμήν. 

Ἅγιος ἀθάνατος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ πάλιν ἰσχυροτέρᾳ φωνῇ· 

Ἅγιος ὁ Θεός, * ἅγιος ἰσχυρός, * ἅγιος ἀθάνα-

τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος α´. 

Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας. Ἐν 

τῇ Κοιμήσει, τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτό-

κε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρ-

χουσα τῆς ζωῆς καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς 

λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοί, δ´ ἐκ τῆς γ´ ᾠδῆς 

τοῦ α´ κανόνος τῆς ἑορτῆς καὶ δ´ ἐκ τῆς Ϛ´ ᾠ-

δῆς τοῦ β´ κανόνος. 

Εἰ δὲ μή, τὰ Ἀντίφωνα τῆς Ἑορτῆς. 

Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. (Ἐκλογή). 

Στίχ. α´. Ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ πᾶσα ἡ γῆ, δου-

λεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν εὐφροσύνῃ, εἰσέλθετε 

ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει. (Ϟθ´ 1-2) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * Σῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

Στίχ. β´. Ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ, αἰνεῖτε τὸ ὄνο-

μα αὐτοῦ. (Ϟθ´ 14) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Στίχ. γ´. Καθάπερ ἠκούσαμεν, οὕτω καὶ εἴδο-

μεν, ἐν πόλει Κυρίου τῶν δυνάμεων, ἐν πόλει 

τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. (μζ´ 9) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Στίχ. δ´. Ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τόπος αὐτοῦ 

καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ ἐν Σιών. (οε´ 3) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

Ἀντίφωνον Β´. Ἦχος β´. (Ἐκλογή). 

Στίχ. α´. Ἀγαπᾷ Κύριος τὰς πύλας Σιὼν ὑπὲρ 

πάντα τὰ σκηνώματα Ἰακώβ. (πστ´ 2) 

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

στός, * ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. β´. Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ 

πόλις τοῦ Θεοῦ. (πστ´ 3) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις ... 

Στίχ. γ´. Ὁ Θεὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς τὸν 

αἰῶνα. (μζ´ 9) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις ... 

Στίχ. δ´. Τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραί-

νουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ· ἡγίασε τὸ σκήνω-

μα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος. (με´ 5) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις ... 

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 α´. (Ἐκλογή). 

Στίχ. α´. Ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ὁ Θεός, ἑτοίμη 

ἡ καρδία μου, ᾄσομαι καὶ ψαλῶ ἐν τῇ δόξῃ 

μου. (ρζ´ 2) 
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Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος α´. 

Ἐν τῇ γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας. Ἐν 

τῇ Κοιμήσει, τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτό-

κε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρ-

χουσα τῆς ζωῆς καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς 

λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Στίχ. β´. Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάν-

των, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι; (ριε´ 3) 

Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν... 

Στίχ. γ´. Ὦ Κύριε, ἐγὼ δοῦλος σός, ἐγὼ δοῦ-

λος σὸς καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου, διέρρη-

ξας τοὺς δεσμούς μου. (ριε´ 7) 

Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν... 

* * * 

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. 

* * * 

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος α´. 

Ἐν τῇ γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας. Ἐν 

τῇ Κοιμήσει, τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτό-

κε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρ-

χουσα τῆς ζωῆς καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς 

λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. 
(Ψάλλεται ἀπὸ ιε´ ἕως κγ´ Αὐγούστου). 

Ἦχος β´. Αὐτόμελον. 

Τὴν ἐν πρεσβείαις * ἀκοίμητον Θεοτόκον * 

καὶ προστασίαις * ἀμετάθετον ἐλπίδα * τά-

φος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· * ὡς γὰρ 

ζωῆς μητέρα * πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν * ὁ 

μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον. 

* * * 

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 

* * * 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Τῆς ἑορτῆς. Πρὸς Φιλιππησίους (β´ 5-11). 

Προκείμενον καὶ Ἀλληλούϊα τῆς ἑορτῆς. 

Προκείμενον. Ἦχος γ´.  

ᾨδὴ τῆς Θεοτόκου (Λουκ. α´). 

Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ ἠγαλ-

λίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί 

μου. 

Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς 

δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαρι-

οῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀ-

νάγνωσμα. 

Ἀδελφοί, τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων 

οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, 

ἀλλ᾿ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, 

ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχή-

ματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑ-

αυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, 

θανάτου δὲ σταυροῦ. Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑ-

περύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑ-

πὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν 

γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ κα-

ταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήση-

ται, ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ 

πατρός. 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος πλ. δ´. (Ψαλμὸς ρλα´). 

Στίχ. Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν 

σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματός σου. 

Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ 

ἀθετήσει αὐτήν· ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας σου 

θήσομαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

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

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν Ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ Ἀ-

νάγνωσμα. 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώ-

μην τινά· Γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέ-

ξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. Καὶ τῇδε ἦν 

ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθί-
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σασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν 

λόγον αὐτοῦ· ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ 

πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, 

οὐ μέλει σοι, ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κα-

τέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ, ἵνα μοι συ-

ναντιλάβηται. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν 

αὐτῇ· Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ 

περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία. Μαρία δὲ τὴν 

ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρε-

θήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν 

αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ 

ὄχλου, εἶπεν αὐτῷ· Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βα-

στάσασά σε καὶ μαστοί, οὓς ἐθήλασας. Αὐτὸς 

δὲ εἶπε· Μενοῦν γε. Μακάριοι οἱ ἀκούοντες 

τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ γίνεται τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου. 

* * * 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  

τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. 

* * * 

Εἰς τό· Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας… 

Ὁ εἱρμὸς θ´ ᾠδῆς τοῦ α´ κανόνος. Ἦχος α´. 

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην 

Θεοτόκον. 

Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθέ-

νε ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν 

προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τόκον 

Παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀ-

εί, Θεοτόκε τὴν κληρονομίαν σου. 

* * * 

Κοινωνικόν. Ἦχος δ´. (Ψαλμὸς ριε´ 4). 

Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, καὶ τὸ ὄνομα 

Κυρίου ἐπικαλέσομαι. 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. 

* * * * * 

Εἰδήσεις. 1. Ἐν τῇ τραπέζῃ κατάλυσις ἰχθύος (ἐὰν 

συμπέσῃ Τετάρτῃ ἢ Παρασκευῇ). 

2. Ἀπὸ αὔριον μέχρι τῆς 22ας τοῦ μηνός, τῶν κανόνων 

τοῦ Μηναίου προτάσσονται οἱ τῆς ἑορτῆς τῆς κοιμήσε-

ως· τὴν μὲν 16ην, 18ην, 20ὴν καὶ 22αν τοῦ μηνὸς ὁ α΄ 

κανών, τὴν δὲ 17ην, 19ην καὶ 21ην ὁ β΄. 

3. Ἐπίσης ἀπὸ αὔριον μέχρι τῆς 23ης Αὐγούστου, ἐὰν 

ἑορτάζεται ἅγιος, ψάλλονται καταβασίαι «Πεποικιλ-

μένη». Ἐν ταῖς λειτουργίαις, τὰ ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς· 

κοντάκιον «Τὴν ἐν πρεσβείαις». 

* * * * * 

 


