
 

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟY 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 

ΕΣΠΕΡΑΣ 

Λαμβάνουσιν καιρόν παρά του Άρχιερέως (-έάν χοροστατεί- ίσταμένου εις το 

Παραθρόνιον μετά χαζρανίου ανευ μανδύου καί φέροντος μόνον έπιστήθιον Σταύρον) 

μόνον εις ίερεύς μετά διακόνου. ό Ίερεύς: 

Εύλογητος ο Θεός ήμών, πάντοτε, νύν, και άεί, και είς τούς αιώνας τών αιώνων. ό 

Αναγνώστης: Άμήν. ό Άρχιερεύς η ό Αναγνώστης: 

• · Δευτε, προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν τφ βασιλεί ημών Θεφ.  

• · Δευτε, προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν Χριστφ, τφ βασιλεί ημών Θεφ.  

• · Δευτε, προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν αύτφ Χριστφ, τφ βασιλεί καί Θεφ ημών.  

Ψαλμος ργ' (103) 

• · Εύλόγει η ψυχή μου, τον Κύριον, Κύριε ό Θεός μου έμεγαλύνθης σφόδρα.  

• · Έξομολόγησιν καί μεγαλοπρέπειαν ένεδύσω, αναβαλλόμενος φώς ώς ίμάτιον.  

• · Έκτείνων τον ούρανον ώσεί δέρριν, ό στεγάζων έν υδασιν τά ύπερφα αύτου.  

• · Ό τιθείς νέφη την έπίβασιν αύτου, ό περιπατών έπί πτερύγων ανέμων.  

• · Ό ποιών τούς Αγγέλους αύτου πνεύματα, καί τούς λειτουργούς αύτου πυρος 

φλόγα. 

• · Ό θεμελιών την γην έπί την ασφάλειαν αύτης, ού  κλιθήσεται είς τον αιώνα του 

αίώνος. 

• · Άβυσσος ώς ίμάτιον το περιβόλαιον αύτου, έπί τών όρέων στήσονται υδατα.  

• · Άπο έπιτιμήσεώς σου φεύξονται, απο φωνης βροντής σου δειλιάσουσιν.  

• · Άναβαίνουσιν όρη, καί καταβαίνουσι πεδία είς τόπον, ον έθεμελίωσας αύτά.  

• · Όριον εθου, ο ού παρελεύσονται, ούδέ έπιστρέψουσι καλύψαι την γην.  

• · Ό έξαποστέλλων πηγάς έν φάραγξιν, ανάμεσον τών όρέων διελεύσονται υδατα.  

• · Ποτιουσι πάντα τά θηρία του αγρου, προσδέξονται όναγροι είς δίψαν αύτών.  

• · Έπ' αύτά τά πετεινά του ούρανου κατασκηνώσει έκ μέσου τών πετρών δώσουσι 

φωνήν. 

• · Ποτίζων όρη έκ τών ύπερφων αύτου απο καρπου τών εργων σου χορτασθήσεται η 

γη. 

• · Ό έξανατέλλων χόρτον τοίς κτήνεσι, καί χλόην τη δουλεί^ τών ανθρώπων.  

• · Του έξαγαγείν άρτον έκ της γης καί οίνος εύφραίνει καρδίαν ανθρώπου. 
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• · Του ίλαρυναι πρόσωπον έν έλαίψ καί άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει.  

• · Χορτασθήσεται τά ξύλα του πεδίου, αί κέδροι του Λιβάνου, ας έφύτευσας.  

• · Έκεί στρουθία έννοσσεύσουσι, του έρωδιου η κατοικία ηγείται αύτών.  

• · Όρη τά ύψηλά ταίς έλάφοις, πέτρα καταφυγή τοίς λαγψοίς. 

• · Έποίησε σελήνην εις καιρούς ό ήλιος έγνω την δύσιν αύτου.  

• · Έθου σκότος, καί έγένετο νύξ έν αύτη διελεύσονται πάντα τά θηρία του δρυμου.  

• · Σκύμνοι ώρυόμενοι του αρπασαι, καί ζητησαι παρά τφ Θεφ βρώσιν αύτοίς. 

• · Ανέτειλεν ό ήλιος, καί συνήχθησαν, καί εις τάς μάνδρας αύτών κοιτασθήσονται.  

• · Έξελεύσεται άνθρωπος έπί το έργον αύτου, καί έπί την έργασίαν αύτου έως έσπέρας.  

• · Ώς έμεγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε, πάντα έν σοφί^ έποίησας, έπληρώθη η γη της 

κτίσεώς σου. 

• · Λύτη η θάλασσα η μεγάλη καί εύρύχωρος, έκεί έρπετά ών ούκ έστιν αριθμός, ζφα 

μικρά μετά μεγάλων. 

• · Έκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ουτος, ον έπλασας έμπαίζειν αύτη.  

• · Πάντα προς σέ προσδοκώσι, δουναι την τροφην αύτών εις εύκαιρον δόντος σου 

αύτοίς συλλέξουσιν. 

• · Ανοίξαντός σου την χείρα, τά σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος 

αποστρέψαντος δέ σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. 

• · Αντανελείς το πνευμα αύτών, καί έκλείψουσι, καί εις τον χουν αύτών έπιστρέψουσιν.  

• · Έξαποστελείς το πνευμα σου, καί κτισθήσονται, καί ανακαινιείς το πρόσωπον της 
γης. 

• · Ήτω η δόξα Κυρίου εις τούς αιώνας εύφρανθήσεται Κύριος έπί τοίς έργοις αύτου.  

• · Ό έπιβλέπων έπί την γην, καί ποιών αύτην τρέμειν ό απτόμενος τών όρέων, καί 

καπνίζονται. 

• · Άισω τφ Κυρίψ έν τη ζωη μου, ψαλώ τφ Θεφ μου έως ύπάρχω. 

• · Ήδυνθείη αύτφ η διαλογή μου, έγώ δέ εύφρανθήσομαι έπί τφ Κυρίψ.  

• · Έκλείποιεν αμαρτωλοί απο της γης, καί άνομοι, ώστε μη ύπάρχειν αύτούς. Εύλόγει, 

η ψυχή μου, τον Κύριον. 

Και πάλιν 

• · Ό ήλιος έγνω την δύσιν αύτου έθου σκότος, καί έγένετο νύξ.  

• · Ώς έμεγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε πάντα έν σοφί^ έποίησας.  

Δόξα Πατρί... Και νΰν ... 

Αλληλούια, Αλληλούϊα, Αλληλούϊα. Δόξα σοι ό Θεός (έκ γ'). 

Ή έλπίς ημών, Κύριε, δόξα σοι. 

ό Διάκονος: 

• ·Έν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.... 

ό α' χορός 

Ήχος γ' Ψαλμος ρμ' (140) (Μέλος Είρμολογικόν) 

• Κύριε έκέκραξα προς σέ, είσάκουσόν μου, είσάκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, έκέκραξα 

προς σέ, είσάκουσόν μου πρόσχες τη φωνη της δεήσεώς μου, έν τφ κεκραγέναι με προς 

σέ είσάκουσόν μου, Κύριε. 

ό β' χορός 

• Κατευθυνθήτω η προσευχή μου, ώς θυμίαμα ένώπιόν σου έπαρσις τών χειρών μου 

θυσία έσπερινη είσάκουσόν μου, Κύριε. 
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Στιχηρά Κατανυκτικά Ήχος γ' ό α' χορός 

Στίχ. Έξάγαγε έκ φυλακής την ψυχήν μου, του έξομολογήσασθαι τώ όνόματί σου. 

Έσπερινον ύμνον, προσφέρομέν σοι Χριστέ, μετά θυμιάματος, καί φδών πνευματικών, 

έλέησον Σωτήρ τάς ψυχάς ημών. 

ό β' χορός 

Στίχ. Έμέ ύπομενούσι δίκαιοι, έως ου άνταποδώς μοι. 

Σώσόν με Κύριε ό Θεός μου, σύ γάρ πάντων η σωτηρία, ό κλύδων με τών παθών 

έκταράττει, καί το βάρος τών άνομιών με βυθίζει, δός μοι χειρα βοηθείας, καί πρός φώς 

άνάγαγέ με κατανύξεως, ώς μόνος εύσπλαγχνος, καί φιλάνθρωπος.  

ό α' χορός 

Στίχ. Έκ βαθέων έκέκραξά σοι, Κύριε, Κύριε είσάκουσον της φωνής μου.  

Τον διεσπαρμένον μου νούν συνάγαγε Κύριε, καί τήν χερσωθεισάν μου καρδίαν 

καθάρισον, ώς τφ Πέτρψ διδούς μοι μετάνοιαν, ώς τφ Τελώνη στεναγμόν, καί ώς τή 

Πόρνη δάκρυα, ΐνα μεγάλη τή φωνή κραυγάζω σοι, ό Θεος σώσόν με, ώς μόνος 

εύσπλαγχνος καί φιλάνθρωπος. 

ό β' χορός 

Στίχ. Γενηθήτω τά ώτά σου προσέχοντα είς τήν φωνήν τής δεήσεώς μου.  

Πολλάκις τήν ύμνψδίαν έκτελών, εύρέθην τήν αμαρτίαν έκπληρών, τή μέν γλώττη 

άσματα φθεγγόμενος, τή δέ ψυχή άτοπα λογιζόμενος, άλλ' έκάτερα διόρθωσον Χριστέ 

ό Θεός, διά τής μετανοίας, καί έλέησόν με. 

Ποίημα τού κυρίου Ιωσήφ Ήχος β' Άγγελος μέν το Χαΐρε ό α' χορός 

Στίχ. Έάν άνομίας παρατηρήσης, Κύριε, Κύριε τίς ύποστήσεται; ότι παρά σοί ό ίλασμος  

έστιν. 

Εγκρατείς τήν σάρκα, ταπεινώσαι πάντες σπουδάσωμεν, το θειον ύπερχόμενοι στάδιον, 

τής άμώμου Νηστείας, καί εύχαις καί δάκρυσι, Κύριον τον σώζοντα ήμάς έκζητήσωμεν, 

καί λήθην τής κακίας παντελή ποιήσωμεν βοώντες. Ήμάρτομέν σοι, σώσον, ώς πάλαι 

Νινευΐτας, Χριστέ Βασιλεύ, καί κοινωνούς ήμάς, ούρανίου Βασιλείας ποίησον 

εύσπλαγχνε. 

ό β' χορός 
Στίχ. Ένεκεν τού όνόματός σου ύπέμεινά σε, Κύριε, ύπέμεινεν ή ψυχή μου είς τον λόγον 

σου, ήλπισεν ή ψυχή μου έπί τον Κύριον. 

Έμαυτον άπελπίζω, έννοών τά έργα μου Κύριε, τά πάσης τιμωρίας έπάξια, ίδού γάρ 

παραβλέψας, τά σεπτά σου Σώτερ έντάλματα, άσώτως μου τον βίον ήνάλωσα, διο 

καθικετεύω, μετανοίας ομβροις με καθάρας, νηστεία καί δεήσει, ώς μόνος Έλεήμων 

έκλάμπρυνον, καί μή βδελύξη με Εύεργέτα τών άπάντων, καί Υπεράγαθε.  

Έτερον Τού κυρίου Θεοδώρου ό α' χορός 

Στίχ. Άπο φυλακής πρωΐας μέχρι νυκτός, άπο φυλακής πρωΐας, έλπισάτω Ισραήλ έπί 

τον 

Κύριον. 

Ήχος β' Τών ύπέρ νοΰν δωρεών 

Τον τής Νηστείας καιρόν, φαιδρώς άπαρξώμεθα, προς άγώνας πνευματικούς έαυτούς 

ύποβάλλοντες, άγνίσωμεν τήν ψυχήν, τήν σάρκα καθάρωμεν, νηστεύσωμεν ώσπερ έν  

3 



τοίς βρώμασιν έκ παντος πάθους, τάς αρετάς τρυφώντες του Πνεύματος, έν αϊς 

διατελουντες πόθψ, αξιωθείημεν πάντες, κατιδείν το πάνσεπτον Πάθος Χριστου του 

Θεου, καί το άγιον Πάσχα, πνευματικώς έναγαλλιώμενοι.  

Και τού Μηναίου, προσόμοια γ' 

Ήχος δ' ό 

β' χορός 

Στίχ. Ότι παρά τφ Κυρίψ το έλεος καί πολλη παρ' αύτφ λύτρωσις' καί αύτος λυτρώσεται 

τον Ίσραηλ έκ πασών τών άνομιών αύτου. 

Ώς γενναΐον έν Μάρτυσιν 

Κατ' είκόνα γενόμενος, του Θεου καί όμοίωσιν, κατ' αρχην της πλάσεως Παμμακάριστε, 

το της είκόνος αξίωμα, τηρείν διεσπούδασας, λογισμφ πανευσεβεί, καί νοός καθαρότητι, 

καί άγνότητι, καί παθών έγκρατεί^ καί τηρήσει, τών Χριστου διαταγμάτων, καί εύσεβεί^ 

Πανόλβιε. 

ό α' χορός 
Στίχ. Αίνείτε τον Κύριον πάντα τά έθνη έπαινέσατε αύτον πάντες οί λαοί.  

Τη ασκήσει το πρότερον, προσλαβών καί την άθλησιν, θεοφρόνως ύστερον, 

εύηρέστησας, δι' αμφοτέρων τφ Κτίσαντι, τφ μόνψ την κάθαρσιν, απαιτουντι παρ' ημών, 

καί ψυχης την εύγένειαν· ου την ένσαρκον, παρουσίαν δοξάζων προσεκύνεις, την είκόνα 

την άγίαν, της κατ' αύτον ανθρωπότητος. 

ό β' χορός 

Στίχ. Ότι έκραταιώθη το έλεος αύτου έφ' ημάς, καί η αλήθεια του κυρίου μένει είς τον 

αίώνα. 

Τούς του Λόγου την σάρκωσιν, δυσσεβώς αθετήσαντας, διελέγχων όσιε, διετέλεσας, διά 

μαστίγων έτάσεως, πάσης τε κακώσεως, καί δεσμών καί φυλακης, βεβαιών την 

αλήθειαν· όθεν γέγονας, της Χριστου βασιλείας κληρονόμος, καί χαράς ανεκλαλήτου, 

καί αϊδίου έλλάμψεως. 

ό α' χορός 

Δόξα Πατρι... Και νύν... Θεοτοκίον ομοιον 

Ή Θεον τον αχώρητον, έν γαστρί σου χωρήσασα, φιλανθρώπως άνθρωπον 

χρηματίσαντα, καί το ημέτερον φύραμα, έκ σου προσλαβόμενον, καί θεώσαντα σαφώς, 

μη παρίδης με Πάναγνε, νυν θλιβόμενον, αλλ' οίκτείρησον τάχος καί παντοίας, 

δυσμενείας τε καί βλάβης, του πονηρου έλευθέρωσον. 

Είσοδος ( Είσοδεύει μόνον εϊς ίερεύς μετά διακόνου). 

Διάκονος: Σοφία Ορθοί ! 

Ό Προεστώς η ό Αναγνώστης ( χύμα ): 

Φώς ίλαρον άγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ούρανίου, άγίου, μάκαρος, Ίησου Χριστέ, 

έλθόντες έπί την ηλίου δύσιν, ίδόντες φώς έσπερινόν, ύμνουμεν Πατέρα, Υίόν, καί άγιον 

Πνευμα Θεόν. Αξιόν σε έν πάσι καιροίς, ύμνείσθαι φωναίς αίσίαις, Υίέ Θεου, ζωην ό 

διδούς, Διο ό κόσμος σέ δοξάζει. 

Μέγα 

Προκείμενον 

Ήχος πλ. δ' ό 

α' χορός 

Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απο του παιδός σου, ότι θλίβομαι, ταχύ έπάκουσόν 

μου, πρόσχες τη ψυχη μου, καί λύτρωσαι αύτήν. 

ό β' χορός 
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Στίχ. Ή σωτηρία σου ό Θεος άντιλάβοιτό μου. 

Μή άποστρέψης το πρόσωπόν σου άπο τού παιδός σου, ότι θλίβομαι, ταχύ έπάκουσόν 

μου, πρόσχες τή ψυχή μου, καί λύτρωσαι αύτήν. 

ό α' χορός 

Στίχ. Ίδέτωσαν πτωχοί, καί εύφρανθήτωσαν. 

Μή άποστρέψης το πρόσωπόν σου άπο τού παιδός σου, ότι θλίβομαι, ταχύ έπάκουσόν 

μου, πρόσχες τή ψυχή μου, και λύτρωσαι αύτήν. 

Είπωμεν πάντες....κλπ. Ότι έλεήμων και φιλάνθρωπος... 

Ό Άρχιερεύς η ό Αναγνώστης Καταξίωσον, Κύριε, έν τή 

έσπέρ^ ταύτη, άναμαρτήτους φυλαχθήναι ήμάς. Εύλογητος εί, Κύριε, ό Θεος τών 

Πατέρων ήμών, καί αίνετον καί δεδοξασμένον το όνομά σου είς τούς αιώνας. Αμήν. 

Γένοιτο, Κύριε, το έλεός σου έφ' ήμάς, καθάπερ ήλπίσαμεν έπί σέ. Εύλογητος εί, Κύριε. 

δίδαξόν με τά δικαιώματά σου. Εύλογητος εί, Δέσποτα, συνέτισον μέ τά δικαιώματά σου. 

Εύλογητος εί, Άγιε, φώτισόν με τοις δικαιώμασί σου. Κύριε, το έλεός σου είς τον αίώνα, 

τά έργα τών χειρών σου μή παρίδης. Σοί πρέπει αίνος, σοί πρέπει ύμνος, σοί δόξα πρέπει, 

τφ Πατρί καί τφ Ύίφ καί τφ Άγίψ Πνεύματι, νύν καί άεί καί είς τούς αίώνας τών αίώνων. 

Αμήν. 

Πληρώσωμεν την έσπερινην...κλπ ...Είη το κράτος τής βασιλείας... 

Είς δέ τά Άπόστιχα, το παρον 

Ίδιόμελον. ό α' χορός 

Ήχος δ' 

Έλαμψεν ή χάρις σου Κύριε, έλαμψεν ό φωτισμος τών ψυχών ήμών, ίδού καιρος 

εύπρόσδεκτος, ίδού καιρος μετανοίας, άποθώμεθα τά έργα τού σκότους, καί ένδυσώμεθα 

τά όπλα τού φωτός, όπως διαπλεύσαντες το τής Νηστείας μέγα πέλαγος, είς τήν 

τριήμερον Ανάστασιν καταντήσωμεν, τού Κυρίου καί Σωτήρος ήμών Ίησού Χριστού, τού 

σώζοντος τάς ψυχάς ήμών. 

ό β' χορός 

Στίχ. Προς σέ ήρα τούς όφθαλμούς μου, τον κατοικούντα έν τφ ούρανφ. Ίδού, ώς 

όφθαλμοί δούλων είς χειρας τών κυρίων αύτών, ώς όφθαλμοί παιδίσκης είς χειρας τής 

κυρίας αύτής, ούτως οί όφθαλμοί ήμών προς Κύριον τον Θεον ήμών, έως ού οίκτειρήσαι 

ήμάς. 

Έλαμψεν ή χάρις σου Κύριε,... 

ό α' χορός 

Στίχ. Έλέησον ήμάς, Κύριε, έλέησον ήμάς, ότι έπί πολύ έπλήσθημεν έξουδενώσεως, έπί 

πλειον έπλήσθη ή ψυχή ήμών, το όνειδος τοις εύθηνούσι, καί ή έξουδένωσις τοις 

ύπερηφάνοις. 

Μαρτυρικον 

Ό ένδοξαζόμενος, έν ταις μνείαις τών Άγίων σου Χριστέ ό Θεός, ύπ' αύτών 

δυσωπούμενος, κατάπεμψον ήμιν το μέγα έλεος. 

ό β' χορός Δόξα Πατρι... Και νύν... Θεοτοκίον 

Ήχος δ" Ώς γενναΐον έν Μάρτυσιν Τών Αγγέλων αί τάξεις σε, Θεομήτορ δοξάζουσι, τον 

Θεον γάρ Πάναγνε άπεκύησας, τον σύν Πατρί καί τφ Πνεύματι, άεί συνυπάρχοντα, καί 

Αγγέλων στρατιάς, έκ μή όντος βουλήματι, ύποστήσαντα, ον ικέτευε σώσαι καί 

φωτίσαι, τάς ψυχάς τών όρθοδόξως, σέ άνυμνούντων Πανάχραντε.  

5 



Νύν άπολύεις. Καί μετά το Τρισάγιον, ψάλλομεν τά Τροπάρια ταυτα, ποιουντες 

καί ανά μίαν μετάνοιαν είς έκαστον αύτών. 

Ήχος πλ. α' ό α' χορός 

Θεοτόκε Παρθένε, Χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ό Κύριος μετά σου, εύλογημένη, σύ έν 

γυναιξί, καί εύλογημένος ό καρπος της κοιλίας σου, ότι Σωτηρα ετεκες τών ψυχών 

ημών. 

ό β' χορός 

Βαπτιστά του Χριστου, πάντων ημών μνήσθητι, ΐνα ρυσθώμεν τών ανομιών ημών, σοί 

γάρ έδόθη χάρις πρεσβεύειν ύπέρ ημών. 

ό α' χορός Δόξα Πατρι... 

Ικετεύσατε ύπέρ ημών, άγιοι Απόστολοι, καί Άγιοι πάντες, ΐνα ρυσθώμεν κινδύνων καί 

θλίψεων, ύμάς γάρ θερμούς προστάτας, προς τον Σωτηρα κεκτήμεθα.  

ό β' χορός Και νύν... Θεοτοκίον 

Ύπο την σην εύσπλαγχνίαν, καταφεύγομεν, Θεοτόκε, τάς ημών ικεσίας, μη παρίδης έν 

περιστάσει, άλλ' έκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς, μόνη Άγνή, μόνη εύλογημένη.  

ό Αναγνώστης (πρ^εί^ τη φωνη) : 

Κύριε έλέησον, μ’(40). 

Δόξα Πατρί... Καί νυν... 

Την Τιμιωτέραν τών Χερουβείμ, καί ένδοξοτέραν ασυγκρίτως τών Σεραφείμ, την 

αδιαφθόρως Θεον Λόγον τεκουσαν, την όντως Θεοτόκον, σέ μεγαλύνομεν.  

Έν όνόματι Κυρίου εύλόγησον, Πάτερ. 

Ό Άρχιερεύς: Ό ών εύλογητος Χριστος ό Θεος ημών... 

Έπουράνιε Βασιλευ, τούς πιστούς βασιλείς ημών στερέωσον, την Πίστιν στήριξον, τά 

εθνη πράϋνον, τον κόσμον είρήνευσον, την άγίαν Εκκλησίαν ταύτην καλώς διαφύλαξον, 

τούς προαπελθόντας πατέρας καί αδελφούς ημών έν σκηναίς Δικαίων τάξον' καί ημάς 

έν μετανοί^ καί έξομολογήσει παράλαβε, ώς αγαθος καί φιλάνθρωπος.  

Καί ποιουμεν τάς τρείς μεγάλας μετανοίας, λέγοντες μυστικώς έν έκάστη 

μετανοί^ ανά ένα Στίχον της έπομένης Εύχης του άγίου Έφραίμ. 

Κύριε καί Δέσποτα της ζωης μου, πνευμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καί αργολογίας, 

μη μοι δώς. 

Πνευμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ύπομονης, καί αγάπης χάρισαί μοι τφ σφ 

δούλψ. 

Ναί, Κύριε Βασιλευ, δώρησαί μοι του όράν τά έμά πταίσματα, καί μη κατακρίνειν τον 

αδελφόν μου, ότι εύλογητος εί είς τούς αίώνας τών αίώνων. Άμήν. 

Καί λέγει ό Προεστώς, τό, 

Δόξα σοι ο Θεός, ή έλπίς ήμών, δόξα σοι. καί Άπόλυσις ό β' χορός ψάλλει είς αργον 

είρμολογικον μέλος Ήχ°ς β’ 

Ότε έκ τού ξύλου 

Πάντων προστατεύεις, Άγαθή, τών καταφευγόντων έν πίστει τη κραται^ σου χειρί, 

άλλην γάρ ούκ εχομεν άμαρτωλοί προς Θεόν, έν κινδύνοις καί θλίψεσιν, αεί μεσιτείαν, 

οί 
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κατακαμπτόμενοι ύπο πταισμάτων πολλών, Μητερ του Θεου του Τψίστου, όθεν σοι 

προσπίπτομεν' 'Ρΰσαι πάσης περιστάσεως τούς δούλους σου.  

Ό Προεστώς: Δι'εύχών... 
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