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

Ἀναγνώστης: Ἀμήν.
Ἱερεύς: Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.
Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα

τῆς Ἀληθείας, ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα
Πληρῶν, ὁ Θησαυρὸς τῶν Ἀγαθῶν καὶ Ζωῆς
Χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ
καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον,
Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

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

Δόξα... Καὶ νῦν ...
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν,
Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν.
Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας

ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε,

ἐλέησον.
Δόξα... Καὶ νῦν ...
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω

τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω
τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
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Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν
σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ
μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι
ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ἱερεὺς: Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία...
Ἀναγνώστης: Ἀμήν..

Τροπάρια
Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον

τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι,
κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν
φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Δόξα...
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ

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

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον
Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε, μὴ

παρίδῃς, ἀγαθή, τὰς ἱκεσίας ἡμῶν, πανύμνητε
Θεοτόκε, στήριξον ὀρθοδόξων πολιτείαν, σῷζε
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οὓς ἐκέλευσας βασιλεύειν, καὶ χορήγει αὐτοῖς
οὐρανόθεν τὴν νίκην· διότι ἔτεκες τὸν Θεόν,μόνη
εὐλογημένη.

Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἐλεός
σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Χορός: Κύριε, ἐλέησον (γ΄).
Ἱερεύς: Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν

καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

ἡμῶν ........................., καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ
ἡμῶν ἀδελφότητος.

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

Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἐν ὀνόματι Κυρίου,
εὐλόγησον, Πάτερ.

Ἱερεύς: Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ
ζωοποιῷ καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, πάντοτε, νῦν,
καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀναγνώστης: Ἀμήν.
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη,

ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. (τρὶς)
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Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα
μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. (δὶς)

ΨΑΛΜΟΣ Γ΄ (3)
Κύριε τὶ ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με;

πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ' ἐμέ.
Πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου οὐκ ἔστι

σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ.
Σὺ δὲ Κύριε ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα μου

καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου.
Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα καὶ

ἐπήκουσέ μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ.
Ἐγὼ δὲ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα, ἐξηγέρθην

ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου.
Οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν

κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοι.
Ἀνάστα, Κύριε, σῶσόν με ὁ Θεός μου. Ὅτι

σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι
ματαίως, ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας.

Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία καὶ ἐπὶ τὸν λαόν
σου ἡ εὐλογία σου.

Καὶ πάλιν·
Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην ὅτι

Κύριος ἀντιλήψεταί μου.
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ΨΑΛΜΟΣ ΛΖ΄ (37).

Κύριε μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ
ὀργῇ σου παιδεύσῃς με.

Ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι καὶ
ἐπεστήριξας ἐπ' ἐμὲ τὴν χεῖρά σου.

Οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἀπὸ
προσώπου τῆς ὀργῆς σου.

Οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ
προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου.

Ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῆραν τὴν κεφαλήν
μου, ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ' ἐμέ.

Προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου
ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης μου.

Ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως
τέλους, ὅλην τὴν ἡμέραν σκυθρωπάζων
ἐπορευόμην.

Ὅτι αἱ ψόαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμάτων
καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου.

Ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα,
ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου.

Κύριε ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυμία μου
καὶ ὁ στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἀπεκρύβη.

Ἡ καρδία μου ἐταράχθη, ἐγκατέλιπέ με ἡ

Θ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   ΟΡΘΡΟΣ



6

ἰσχύς μου καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου καὶ
αὐτὸ οὐκ ἔστι μετ' ἐμοῦ.

Οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ
ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν καὶ οἱ
ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν.

Καὶ ἐξεβιάζοντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου
καὶ οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι ἐλάλησαν
ματαιότητας καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν
ἐμελέτησαν.

Ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ
ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ.

Καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων
καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς.

Ὅτι ἐπὶ σοὶ Κύριε ἤλπισα, σὺ εἰσακούσῃ
Κύριε ὁ Θεός μου.

Ὅτι εἶπον· μήποτε ἐπιχαρῶσί μοι οἱ ἐχθροί
μου καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ' ἐμὲ
ἐμεγαλορρημόνησαν.

Ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος καὶ ἡ
ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μού ἐστί διὰ παντός.

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ
μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου.

Οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσι καὶ κεκραταίωνται
ὑπὲρ ἐμὲ καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με
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ἀδίκως.
Οἱ ἀνταποδιδόντες μοι κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν

ἐνδιέβαλλόν με ἐπεὶ κατεδίωκον ἀγαθωσύνην.
Μὴ ἐγκαταλίπῃς με Κύριε ὁ Θεός μου, μὴ

ἀποστῇς ἀπ' ἐμοῦ.
Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου Κύριε τῆς

σωτηρίας μου.
Καὶ πάλιν·

Μὴ ἐγκαταλίπῃς με ,Κύριε, ὁ Θεός μου, μὴ
ἀποστῇς ἀπ' ἐμοῦ.

Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου, Κύριε τῆς
σωτηρίας μου.

ΨΑΛΜΟΣ ΞΒ΄ (62).

Ὁ Θεὸς, ὁ Θεός μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω·
ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ
μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ.

Οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ ὤφθην σοι, τοῦ ἰδεῖν τὴν
δύναμίν σου καὶ τὴν δόξαν σου.

Ὅτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός σου ὑπὲρ ζωάς· τὰ
χείλη μου ἐπαινέσουσί σε.

Οὕτως εὐλογήσω σε ἐν τῇ ζωῇ μου, καὶ ἐν
τῷ ὀνόματί σου ἀρῶ τὰς χεῖράς μου.
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Ὡς ἐκ στέατος καὶ πιότητος ἐμπλησθείη ἡ
ψυχή μου, καὶ χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τὸ
στόμα μου.

Εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς μου,
ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σέ.

Ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου καὶ ἐν τῇ σκέπῃ
τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι.

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

Αὐτοὶ δὲ εἰς μάτην ἐζήτησαν τὴν ψυχήν
μου, εἰσελεύσονται εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς,
παραδοθήσονται εἰς χεῖρας ῥομφαίας· μερίδες
ἀλωπέκων ἔσονται.

Ὁ δὲ βασιλεὺς εὐφρανθήσεται ἐπὶ τῷ Θεῷ,
ἐπαινεθήσεται πᾶς ὁ ὀμνύων ἐν αὐτῷ, ὅτι
ἐνεφράγη στόμα λαλούντων ἄδικα.

Καὶ πάλιν·
Ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σὲ ὅτι

ἐγενήθης βοηθός μου, καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν
πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι.

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

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

ἐλέησον.
Δόξα... Καὶ νῦν...

ΨΑΛΜΟΣ ΠΖ΄ (87).

Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἡμέρας
ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου.

Εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου,
κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου.

Ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή μου καὶ ἡ ζωή
μου τῷ ᾅδῃ ἤγγισε.

Προσελογίσθην μετὰ τῶν καταβαινόντων
εἰς λάκκον, ἐγενήθην ὡσεὶ ἄνθρωπος ἀβοήθητος
ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος.

Ὡσεὶ τραυματίαι καθεύδοντες ἐν τάφῳ ὧν
οὐκ ἐμνήσθης ἔτι, καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς χειρός σου
ἀπώσθησαν.

Ἔθεντό με ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ, ἐν
σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου.

Ἐπ' ἐμὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός σου καὶ
πάντας τοὺς μετεωρισμούς σου ἐπήγαγες ἐπ'
ἐμέ.
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Ἐμάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ' ἐμοῦ,
ἔθεντό με βδέλυγμα ἑαυτοῖς· παρεδόθην καὶ
οὐκ ἐξεπορευόμην.

Οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένησαν ἀπὸ πτωχείας·
ἐκέκραξα πρὸς σὲ Κύριε ὅλην τὴν ἡμέραν
διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου.

Μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια ἢ ἰατροὶ
ἀναστήσουσι καὶ ἐξομολογήσονταί σοι;

Μὴ διηγήσεταί τις ἐν τῷ τάφῳ τὸ ἔλεός σου
καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ;

Μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυμάσιά
σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ;

Κἀγὼ πρὸς σὲ Κύριε ἐκέκραξα καὶ τὸ πρωῒ
ἡ προσευχή μου προφθάσει σε.

Ἵνα τὶ Κύριε ἀπωθῇ τὴν ψυχήν μου,
ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ;

Πτωχός εἰμι ἐγὼ καὶ ἐν κόποις ἐκ νεότητός
μου, ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ ἐξηπορήθην.

Ἐπ' ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου, οἱ
φοβερισμοί σου ἐξετάραξάν με.

Ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ ὕδωρ, ὅλην τὴν ἡμέραν
περιέσχον με ἅμα.

Ἐμάκρυνας ἀπ' ἐμοῦ φίλον καὶ πλησίον καὶ
τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ ταλαιπωρίας.
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καὶ πάλιν
Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἡμέρας

ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου.
Εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου

κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου.

Ψαλμὸς ρβ΄ (102)
Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ

πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.
Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ μὴ

ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ.
Τὸν εὐϊλατεύοντα πάσας τὰς ἀνομίας σου,

τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου.
Τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου,

τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς.
Τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν

σου, ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου.
Ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος, καὶ κρῖμα

πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις.
Ἐγνώρισε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωϋσῇ, τοῖς

υἱοῖς Ἰσραὴλ τὰ θελήματα αὐτοῦ.
Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος,

μακρόθυμος καὶ πολυέλεος, οὐκ εἰς τέλος
ὀργισθήσεται, οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ.
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Οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν,
οὐδὲ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν
ἡμῖν.

Ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς
γῆς, ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ
τοὺς φοβουμένους αὐτόν.

Καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν,
ἐμάκρυνεν ἀφ’ ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν.

Καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱούς, ᾠκτείρησε
Κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ὅτι αὐτὸς
ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν, ἐμνήσθη ὅτι χοῦς ἐσμεν.

Ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ,
ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει.

Ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐχ
ὑπάρξει, καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον
αὐτοῦ.

Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος,
καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους
αὐτόν.

Καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν, τοῖς
φυλάσσουσι τὴν διαθήκην αὐτοῦ, καὶ
μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι
αὐτάς.
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Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον
αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει.

Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ Ἄγγελοι
αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύϊ, ποιοῦντες τὸν λόγον
αὐτοῦ, τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων
αὐτοῦ.

Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πᾶσαι αἱ δυνάμεις
αὐτοῦ, λειτουργοὶ αὐτοῦ, οἱ ποιοῦντες τὸ
θέλημα αὐτοῦ.

Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔργα
αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ,
εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.

Καὶ πάλιν·
Ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ

εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον.

ΨΑΛΜΟΣ ΡΜΒ΄ (142)

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

Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου
σου ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν.

Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου,
ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου.
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Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς
αἰῶνος καὶ ἠκηδίασεν ἐπ' ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου ἐν
ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου.

Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν
πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν
σου ἐμελέτων.

Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή
μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι.

Ταχὺ εἰσάκουσόν μου Κύριε ἐξέλιπε τὸ
πνεῦμά μου· μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου
ἀπ' ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν
εἰς λάκκον.

Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός
σου, ὅτι ἐπὶ σοι ἤλπισα·

Γνώρισόν μοι Κύριε ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι
ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου.

Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου Κύριε πρὸς
σὲ κατέφυγον· δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά
σου ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου·

Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν
γῇ εὐθείᾳ· ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου Κύριε
ζήσεις με·
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Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως
τὴν ψυχήν μου καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου
ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου.

Καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν
ψυχήν μου ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.

καὶ πάλιν
Εἰσάκουσόν μου Κύριε ἐν τῇ δικαιοσύνῃ

σου καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου
σου. (Δὶς)

Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν
γῇ εὐθείᾳ.

Δόξα... Καὶ νῦν...
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα

σοι ὁ Θεός. (Τρὶς)
Ἡ
Πληρωθέντος τοῦ ἐξάψαλμου λέγεται ἡ

Μεγάλη Συναπτὴ ἢ Εἰρηνικά, τῶν χορῶν
ψαλλόντων τὸ Κύριε Ἐλέησον.

Ὁ Διάκονος: Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου
δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας
τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου,
εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν,
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καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου
δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου Οἴκου τούτου, καὶ τῶν
μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ
εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων
χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν,...................
τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ
διακονίας, παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ,
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους, πάσης
ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῷ καὶ τοῦ
φιλοχρίστου στρατοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως,
χώρας, καὶ τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ
Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν
καρπῶν τῆς γῆς, καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ
Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων,
νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καὶ τῆς
σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης
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θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης τοῦ
Κυρίου δεηθῶμεν.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον
ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης,
ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ
ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν ἁγίων
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ
πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ
παραθώμεθα.

Σοί, Κύριε.
Ἱερεύς: Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ

καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν
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† Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ Δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ
καὶ Ἄννης, καὶ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβηριανοῦ.

Εἰς τὸν Ὄρθρον.
Ἦχος Δι

Θε

Μ

ος Κυ υ

Δ

ρι ος και ε πε φα

νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου

Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (Τὸ ὡς ἄνω)

Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ
ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

Θε

Μ

ος Κυ υ

Δ

ρι ος και ε πε φα

νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου
Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (Τὸ ὡς ἄνω)
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Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων.
Ἦχος β'.

Των

Μ

δι και αι ων

Δ

Θε ο πα το ρων σου

Κυ υ ρι ε την µνη µην ε ορ τα ζον τες δι

αυ των σε δυ σω που ου µεν σω σον τας ψυ

ας η µων
Δόξα... (Τὸ ὡς ἄνω)

Καὶ νῦν...

Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς.

Ἦχος Δι

Η
Δ

γεν νη σις σου Θε ο το κε χα ραν ε

µη νυ σε πα ση τη οι κου µε ε νη εκ σου

γαρ α νε τει λεν ο η λι ος της δι και

ο συ νης Χρι στος ο Θε ος η µων και λυ
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σας την κα τα ραν ε δω κεν την ευ λο γι αν

και κα ταρ γη σας τον θα να τον ε δω ρη σα

το η µιν ζω ην την αι ω ω νι ο ο

ον
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Μετά τήν α΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα.
Ἦχος α'. 

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος 

Τεχθεῖσα παραδόξως στειρωτικῶν ἐξ
ὠδίνων, παρθενικῶν ἐκ λαγόνων ἐκύησας ὑπὲρ
φύσιν· ὡραῖος φανεῖσα γὰρ βλαστός, ἐξήνθησας
τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν· διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν
οὐρανῶν, βοῶσί σοι Θεοτόκε· Δόξα τῇ νῦν
προόδῳ σου σεμνή· δόξα τῇ παρθενίᾳ σου·
δόξα τῇ κυοφορίᾳ σου, μόνη πανάχραντε.

Δόξα... Καὶ νῦν... Τὸ αὐτὸ
Μετὰ τὴν β' ΣτιχολογίανΚάθισμα

Ἦχος πλ. α'.  Τὸν συνάναρχον Λόγον 
Τὰ οὐράνια πάντα νῦν ἐπαγάλλονται, τῶν

ἀνθρώπων τὸ γένος συνεορτάζει αὐτοῖς, καὶ οἱ
Προφῆται μυστικῶς συνευφραίνονται· ἣν γὰρ
προεῖδον τυπικῶς, ἐν ταῖς ἀρχαίαις γενεαῖς,
βάτον καὶ στάμνον καὶ ῥάβδον, νεφέλην πύλην
καὶ θρόνον, καὶ μέγα ὄρος, γεννᾶται σήμερον.

Δόξα... Καὶ νῦν... Τὸ αὐτὸ
Ὁ Ν΄ ψαλµός χῦµα.

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός
Σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου
ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
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Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου
καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ
ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός.

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν
Σου ἐποίησα. Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς
λόγοις Σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε.

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν
ἁμαρτίαις 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·
ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν
ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου
ἐξάλειψον.

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός,
καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις
μου.

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου,
καὶ τὸ Πνεῦμά Σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’
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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

σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν
δικαιοσύνην Σου.

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα
μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν Σου.

Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν·
ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.

Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντετριμμένον,
καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ
Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τὴν
Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ.

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,
ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν Σου
μόσχους.
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Εἶτα Ψάλλονται  
ὁ α΄ Κανὼν τῆς Ἑορτῆς, καὶ τῶν Ἁγίων.

ᾨδή α'. 
Ὁ Εἱρμὸς.  Ἦχος β'.

Δε

Π

ευ τε λα οι α σω µεν α σµα Χρι

στω τω Θε ω τω δι ε λον τι θα λασ σαν και

ο δη γη σαν τι τον λα ον ο ον α νη κε δου

λει ας Αι γυ πτι ων ο ο τι δε ε δο ξα σται

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον

η µας

Δε

Π

ευ τε πι στοι Πνευ µα τι θει ει ω γη η

θο µε νοι την εξ α καρ που ση µε ρον ε πι

δη µη σα σαν εις βρο των σω ω τη ρι αν α
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ει παρ θε νον Κο ρην υ υ µνοις τι ι µη σω

µεν

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον

η µας

Χαι

Π

αι ρε σε µνη Μη τηρ και δου λη Χρι

στου του Θε ου η της αρ χαι ας προ ξε νος µα

κα ρι ο τη τος των αν θρω πω ων τω γε νει

σε παν τες ε πα ξι ως υ υ µνοις δο ο ξα ζο

µεν

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον

η µας
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Η της ζω ης τι κτε ται ση η µε ρον γε

φυ ρα δι ης βρο τοι α να κλη σιν της κα τα

πτω σε ως της εις Α δου ου ευ ρον τες Χρι

στον τον ζω ο δο την υ υ µνοις δο ο ξα ζου

σιν
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Ὁ Κανὼν τῶν Θεοπατόρων.
ᾨδὴ α'.

Ἦχος β'.  Ἐν βυθῷ 
Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ

ἡμῶν.
Τὴν λαμπάδα τὴν τὸν νοητόν, ἥλιον

ἀστράψασαν, σωματικῶς ἐξ αὐτῆς ἀνατείλαντα,
ἀρετῆς λαμπρότησι, διαπρέποντες ἐκτεκεῖν
ἠξιώθησαν, Ἄννα ἡ θεόφρων, καὶ Ἰωακείμ ὁ
παναοίδιμος.

Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ
ἡμῶν.

Ὁλοτρόπῳ νεύσει πρὸς Θεόν, ὄντως ὁ
θεόληπτος, Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα ἡ ἔνθεος,
ἀκλινῶς προσέχοντες, τὴν πανάχραντον
Θεοτόκον ἐκύησαν, τὴν ὑπερκειμένην, κτίσεως
ἀπάσης ἁγιότητι.

Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ
ἡμῶν.

Ὑπερτέραν ἔχοντες ζωήν, βίου τε
λαμπρότητα, πάντων ὁμοῦ γεννητόρων
γεγόνατε, γηγενῶν ὑπέρτεροι, τὴν ἀκήρατον
Παρθένον ὡς γεννήσαντες, καὶ Θεοῦ πατέρες,
ὄντως διὰ ταύτης χρηματίσαντες.

Θ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   ΟΡΘΡΟΣ



28

Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ
ἡμῶν.

Σωτηρίας πάσης ἀρχηγοί, ὁ μακαριώτατος,
Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα ἡ ἔνδοξος, τὴν ἁγνὴν καὶ
ἄμωμον, καὶ πανάχραντον Θεοτόκον ἐγέννησαν,
τῆς θεοσεβείας, ταύτην εἰληφότες τὴν ἀντίδοσιν.
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Κανὼν τοῦ Μάρτυρος
ᾨδὴ α'

Ἦχος πλ. δ'.  
Ὑγρὰν διοδεύσας 

Στίχ. Ἅγιε  τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἐκράτει τὸ δόγμα τὸ δυσσεβές, τὸ θύειν

εἰδώλοις, τοῖς ἀψύχοις τε καὶ κωφοῖς· ἐνίκα
Χριστὸς δέ, τῶν Μαρτύρων, ταῖς καρτεραῖς καὶ
γενναίαις ἐνστάσεσιν.

Στίχ. Ἅγιε  τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἐλύττα Λυσίας κατὰ Χριστοῦ, καὶ πάντας

οὓς εὗρε, σεβομένους αὐτὸν Θεόν, παντοίως
κολάζειν ἐπεχείρει· ἀλλ᾿ ἐντυχών σοι θεόφρον
ᾐσχύνετο.

Δόξα...
Ἐξέπληξας Μάκαρ τὸν δυσσεβῆ, γενναίως

χωρήσας, εἰς τὸ στάδιον τῶν θεῶν, ἀπήλεγξας
τούτου παρρησίᾳ, τὸ ἀσθενὲς καὶ σαθρὸν καὶ
ἀνίσχυρον.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ἐχώρησας μόνη τὸν οὐρανοῖς, ἀχώρητον

Κόρη, ἐν γαστρί σου θεοπρεπῶς, οἰκήσαντα
ταύτην καὶ τὴν φύσιν, τὴν τῶν βροτῶν ἐξ αὐτῆς
προσλαβόμενον.
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ᾨδὴ γ'
Ὁ Εἱρµὸς

Ἦχος β'

Στε

Π

ρε ω σον η µα ας εν σοι Κυ ρι ε

ο ξυ λω νε κρω σας την α α µαρ τι αν

και τον φο βον σου εµ φυ τευ σον εις τας καρ

δι ας η µω ων των υ υ µνουν των σε

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον

η µας

Α
Π

µεµ πτως τω Θε ω πο λι τευ σα µε

νοι την παν των ε κυ η σαν σω ω τη ρι αν

οι θε ο φρο νες γεν νη το ρες της τον Κτι

στην τε κου σης και Θε ον η µων
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Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον

η µας

Ο
Π

πα σι την ζω ην πη γα ζων Κυ ρι ος

εκ στει ρας προ η γα γε τη ην Παρ θε νον

ην εισ δυ ναι κα τη ξι ω σε µε τα το κον

φυ λα ξας α δι ι α φθο ρον

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον

η µας

Της

Π

Αν νης τον καρ πον Μα ρι αν ση µε

ρον την βο τρυν κυ η σα σαν ζω ω η φο ρον

ως Θε ο το κον α νυ µνη σω µεν προ
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στα σι αν τε παν των και βο ο η θει αν
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Τῶν Θεοπατόρων.
ᾨδὴ γ'.

Ἦχος β΄ Ἐν πέτρᾳ με τῆς πίστεως 
Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ

ἡμῶν.
Στειρεύουσα καὶ παίδων ἀπορουμένη, καὶ

δάκρυσι τὸν Κτίστην ἐκδυσωποῦσα, τὴν μόνην
ἠξιώθης εὐλογημένην, τεκεῖν θεόληπτε, Ἄννα
κραυγάζουσα· Ὡς οὐκ ἔστιν ἅγιος πλήν σου
Κύριε.

Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ
ἡμῶν.

Ὁ σύνοικον πλουτήσας τὴν θείαν χάριν,
Ἰωακεὶμ ὁ θεῖος καὶ θεηγόρος, τὴν πρόξενον
ἀνθρώποις τῆς σωτηρίας, τεκεῖν ἠξίωται, πρὸς
ἣν κραυγάζομεν· Ὡς οὐκ ἔστιν ἄμεμπτος πλήν
σου Δέσποινα.

Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ
ἡμῶν.

Ὑμνήσωμεν τὴν πάνσεπτον ξυνωρίδα, δι᾿ ἧς
ἡμῖν ἐξέλαμψεν ἡ Παρθένος, ἡ πάντων
ποιημάτων ἁγιωτέρα· Θεὸν γὰρ τέτοκε, πρὸς ὃν
κραυγάζομεν· Ὡς οὐκ ἔστιν ἅγιος πλήν σου
Κύριε.
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Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ
ἡμῶν.

Στειρώσεως τὸ ὄνειδος ἐκφυγοῦσα,
γεγέννηκεν ἡ Ἄννα τὴν Θεοτόκον, τὸ ὄνειδος
τῆς Εὔας νῦν παραδόξως ἐξαφανίζουσαν, πρὸς
ἣν κραυγάζομεν· Ὡς οὐκ ἔστιν ἄμεμπτος πλήν
σου Δέσποινα.
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Τοῦ Μάρτυρος
Ἦχος πλ. δ΄.  Σὺ εἶ τὸ στερέωμα 

Στίχ. Ἅγιε  τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἔχαιρες τυπτόμενος, ὑπὲρ Χριστοῦ σοφὲ

μάστιξιν, ἀνηλεῶς· εἶχες γὰρ βεβαίαν, τὴν τῶν
πόνων ἀντίδοσιν.

Στίχ. Ἅγιε  τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Νεύροις συγκοπτόμενος, ὑπαλλαγῇ συχνῇ

Ἔνδοξε, τῶν δημίων, ὥς περ ἀλλοτρίῳ, οὐκ
ᾐσθάνου ἐν σώματι.

Δόξα...
Εὗρες τὴν ἀντάμειψιν, παρὰ Χριστοῦ Σοφὲ

στέφανον, ἀπολαβὼν τῆς δικαιοσύνης, καὶ
χαρὰν τὴν μὴ λήγουσαν.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ὅλη ἡ πλησίον μου, καλὴ καὶ ἄμωμος

πέφυκε, σὲ προορῶν, ἔφη Θεοτόκε, Σολομὼν ἐν
τοῖς ᾌσμασιν.
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Κάθισμα τοῦ Μάρτυρος.
Ἦχος α'. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ 

Ἀνδρείᾳ τὴν ψυχήν, ὡπλισμένος θεόφρον,
ἐξέδωκας σαυτόν, εἰς ποικίλας βασάνους, τῷ
πόθῳ φλεγόμενος, τοῦ Δεσπότου πανόλβιε· ὅθεν
ἤλεγξας, τὴν τῶν τυράννων μανίαν, καὶ τὸν
στέφανον, παρὰ Θεοῦ ἐκομίσω, τῆς νίκης τὸν
ἄφθαρτον.

Δόξα... Καὶ νῦν...
Τῆς Ἑορτῆς 

Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον 
Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα πανηγυρίζουσιν· ἐν

Θεῷ γὰρ ἀξίως χάριν ἐφεύραντο, καὶ ἐγέννησαν
καρπὸν τὸν θεοδόχον ναόν, τὴν Παρθένον καὶ
ἁγνήν, τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τὴν μόνην
εὐλογημένην, πρεσβεύουσαν ἀενάως, εἰς τὸ
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
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Κοντάκιον Ἦχος β'
Τὰ ἄνω ζητῶν

Εὐφραίνεται νῦν, ἡ Ἄννα τῆς στειρώσεως,
λυθεῖσα δεσμῶν, καὶ τρέφει τὴν πανάχραντον,
συγκαλοῦσα ἅπαντας ἀνυμνῆσαι τὸν
δωρησάμενον, ἐκ νηδύος αὐτῆς τοῖς βροτοῖς, τὴν
μόνην Μητέρα καὶ ἀπείρανδρον.

Ὁ Οἶκος
Ἡ τῶν δεσμῶν τῆς πρὶν ἀτεκνίας δι᾿ εὐχῆς

λυθεῖσα, προσκαλεῖται ἡμᾶς συνεορτάσαι τῷ
θαύματι, καὶ δῶρα προσάξαι τῇ γεννηθείσῃ,
λιτανεύοντας ἔμπροσθεν μετὰ πόθου, ἧς περ
ποτὲ αἱ παρθένοι ἐν τάχει προέτρεχον,
χορεύουσαι καὶ βοῶσαι· Ἰδοὺ ἦλθεν ἡ πάντων
ἀνάκλησις, ἰδοὺ Ἀδὰμ ἠλευθέρωται, ὅτι Ἄννα
καρπὸν ἀνεβλάστησε, τὴν μόνην Μητέρα καὶ
ἀπείρανδρον.

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν
Τῇ Θ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, ἡ Σύναξις τῶν

Δικαίων Ἰωακείμ, καὶ Ἄννης.
Στίχοι

Ἰωακεὶμ τέρφθητι σὺν τῇ Συζυγῳ,
Τεκόντες ἄμφω ψυχικὴν τέρψιν κτίσει.
Ἡ δ᾿ ἐννάτη τοκέων Θεομήτορος εὗρε
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σύναξιν.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος Μάρτυς

Σεβηριανός, λίθον παρὰ τοὺς πόδας φέρων, ἐπὶ
τοῦ τείχους εἰς τὸν ἀέρα κρεμασθεὶς τελειοῦται.

Στίχοι
Σεβηριανὸς κἂν λίθων ἀλγῇ βάρει,
Χαίρει κρεμασθείς, ὡς ἀποσπῶν γῆς πόδας.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς

ἡμῶν Θεοφάνους τοῦ Ὁμολογητοῦ, τοῦ πρὸ τοῦ
Διοκλητιανοῦ ἀσκήσαντος.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Χαρίτων ξίφει
τελειοῦται.

Στίχοι
Πολλὴ χάρις σοι χριστομάρτυς Χαρίτων,
Χριστοῦ χάριν τράχηλον ἐκκεκομμένῳ.
Μνήμη τῆς ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Τρίτης

Συνόδου τῶν ἁγίων διακοσίων Πατέρων, τῶν
ἐπὶ τῆς βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ Μικροῦ ἐν
Ἐφέσῳ συναχθέντων, καὶ τόν δυσσεβῆ
Νεστόριον καθελόντων.

Ταῖς τῶν σῶν Ἁγίων πρεσβείαις, ὁ Θεός,
ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 
ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ἦχος ᾨδὴ α'

Σταυ

Γ

ρον χα ρα ξας Μω σης επ ευ θει

ας ρα βδω την Ε ρυ θραν δι ε τε µε τω Ι

σρα ηλ πε ζευ σαν τι την δε ε πι στρε πτι

κως Φα ρα ω τοις αρ µα σι κρο τη σας η νω

σεν επ ευ ρους δι α γρα ψας το α ητ τη

τον ο πλον Δι ο Χρι στω α σω µεν τω

Θε ω η µων ο τι δε δο ξα σται
ᾨδὴ γ΄.

Ρα βδος εις τυ πον του µυ στη ρι ου

πα ρα λαµ βα νε ται τω βλα στω γαρ προ

κρι ι ι νει τον ι ε ρε α Τη
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στει ρευ ου ση δε πρω ην Εκ κλη σι α

νυν ε ξην θη η σε ξυ υ λον Σταυ ρου
Χορός

Α΄
εις κρα τος και στε ρε ε ω ω µα

ᾨδὴ δ΄
Eι σα κη κο α Κυ ρι ε της οι κο

νο µι ι ας σου το µυ στη ρι ον κα τε

νο η σα τα ερ γα σου και ε δο ξα σα

σου την Θε ο τη τα
ᾨδὴ ε΄

Ω τρι σµα κα ρι ι στον ξυ υ υ λον

εν ω ε τα α θη Χρι στος ο Βα σι λευς

και Κυ ρι ος δι ου πε πτω κεν ο ξυ λω

α πα τη σας τω εν σοι δε λε α σθεις
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Θε ω τω προ σπα γεν τι σαρ κι τω πα ρε χο

ον τι την ει ρη νην ταις ψυ χαι αις η η µων
ᾨδὴ στ'

Νο τι ου θη ρο ος εν σπλα α αγ χνοις

πα λα µας Ι ω νας σταυ ρο ει δως δι εκ

πε τα σας το σω τη ρι ον πα θος προ δι

ε τυ υ που σα φως Ο ο θεν τρι η µερος

εκ δυς την υ περ κο σµιον Α να στα α

σιν υ πε ζω γρα φη η σε του σαρ κι

προ σπαγεν τος Χρι στου ου του Θε ου και

τρι η µε ρω ε γε ερ σει τον κο ο σµον φω

τι ι σα αν τος
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ᾨδὴ ζ'
Ε εκ νο ον προ στα γµα τυ ραν νου

δυσ σε βους λα ους ε κλο νη σε πνε ον

α πει λης και δυ σφη µι α ας θε ο στυ γους

Ο µως τρεις Παι δας ουκ ε δει µα τω ω σε

θυ µος θη ρι ω δης ου ου πυρ βρο µι ον

αλλ αν τη χου ντι δρο σο βο λω πνευ µα α τι

πυ ρι συ νον τες ε ψα αλ λον ο υ περ

υ µνη η το ος των Πα τε ρωνκαι η µων Θε

ος ευ λο γη τος ει
ᾨδὴ η'

Αι νου µεν ευ λο γου µεν και προ

σκυ νου ου ου µε εν τον Κυ ρι ον
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Ευ λο γει τε Παι αι αι δες της Τρι

α δος ι σα ριθµοι Δη µι ουρ γον Πα τε ρα

Θε ον υ µνει ει τε τον συγ κα τα βαν τα

Λο ο γον και το πυρ εις δρο σον µε τα α

ποι η σαν τα και υ περ υ ψου τε το

πα α σι ζω ην πα ρε χον Πνευ µα πα

να γι ον εις τους αι ω ω να α α ας

Τήν Θεοτόκον.......
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Τιµιωτέρα.

Ἦχος Νη

Στίχος α΄
Με

Ν

γα λυ νει η ψυ χη µου

τον Κυ ρι ον και η γαλ λι α σε το

πνε ευ µα µου ε πι τω Θε ω τω Σω τη ρι

µου

Την

Ν

Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι ι τω ως

των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον

Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον

σε µε γα λυ υ νο ο µεν
Στίχος β΄

Ο τι ε πε βλε ψεν ε πι
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την τα πει νω σιν της δου λης αυ του ι

δου γαρ α πο του νυν µα κα ρι ου σι µε

πα α α σαι αι γε νε αι

Την

Ν

Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι ι τω ως

των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον

Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον

σε µε γα λυ υ νο ο µεν
Στίχος γ΄

Ο
Ν

τι ε ποι η σε µοι µε

γα λει α ο δυ να τος και α γι ον

το ο νο µα αυ του και το ε λε ος

Θ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   ΟΡΘΡΟΣ



46

αυ του εις γε νε αν και γε νε αν τοις φο βου

µε ε νοις αυ τον

Την

Ν

Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι ι τω ως

των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον

Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον

σε µε γα λυ υ νο ο µεν
Στίχος δ΄

Ε
Ν

ποι η σε κρα τος εν βρα

χι ο νι αυ του δι ε σκορ πι σεν υ

πε ρη φα νους δι α νοι α καρ δι ι ας αυ

των
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Την

Ν

Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι ι τω ως

των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον

Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον

σε µε γα λυ υ νο ο µεν
Στίχος ε΄

Κα

Ν

θει λε δυ να στας α πο

θρο νων και υ υ ψω σε τα πει νους πει νων

τας ε νε ε πλη σεν α γα θων και πλου

του ουν τας ε ξα πε στει λε κε νους

Την

Ν

Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι ι τω ως
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των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον

Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον

σε µε γα λυ υ νο ο µεν
Στίχος στ΄

Αν τε λα βε το Ισρα ηλ παι

δος αυ του µνη σθη ναι ε λε ε ε ους κα θως

ε λα λη σε προς τους πα τε ε ρας η µων

τω Α βρα αµ και τω σπερ µα τι αυ του

ε ως αι ω νος

Την

Ν

Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι ι τω ως

των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον
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Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον

σε µε γα λυ υ νο ο µεν
Εἶτα ψάλλεται ἡ θ΄ ὠδή

Μυ

Ν

στι κως ει Θε ο το ο ο κε ε Πα

ρα δει σος α γε ωρ γη η τως βλα

στη σα σα Χρι στον υφ ου το του Σταυ ρου

ζω η φο ρον εν γη πε φυ του ουρ γη

ται δεν δρον δι ο νυν υ ψου µε νου προ

σκυ νου ουν τες αυ τον σε ε µε γα λυ νο µε ε

ε ε ε ε εν
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Ἐξαποστειλάριον τῶν Θεοπατόρων.
Ἠχος γ΄. Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς...

Ἡ τῆς Εὔας τὴν ἀράν, ἐξάρασα νῦν
τίκτεται, ἐκ γηραλέων ἀκάρπων, τῆς Ἄννης καὶ
Ἰωακείμ, ἣν σὺν Ἀγγέλοις ἅπαντες, κατὰ χρέος
ἐν ὕμνοις, πιστοὶ εὐφημήσωμεν.

Τοῦ Ἁγίου
Ἦχος β΄ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε...

Ἀλείπτης ἐχρημάτισας, Μαρτύρων
τεσσαράκοντα, ἀριστευσάντων ἐν λίμνῃ,
παμμάκαρ Σεβηριανέ, μεθ᾿ὧν ἀεὶ μνημόνευε,
τῶν ἐκτελούντων ἔνδοξε, τὴν φωτοφόρον σου
μνήμην, καὶ σὲ τιμώντων ἐκ πόθου, Μάρτυς
Χριστοῦ ἀθλοφόρε.

Τῆς ἑορτῆς ὅμοιον.,
Ἀδὰμ ἀνακαινίσθητι, καὶ Εὔα μεγαλύνθητι,

Προφῆται σὺν Ἀποστόλοις, χορεύσατε καὶ
Δικαίοις, κοινὴ χαρὰ ἐν τῷ κόσμῳ, Ἀγγέλων τε
καὶ ἀνθρώπων, ἐκ τῶν δικαίων σήμερον,
Ἰωακείμ τε καὶ Ἄννης, γεννᾶται ἡ Θεοτόκος.

Θ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   ΟΡΘΡΟΣ



51

Ἦχος Πα

Πα

Π

α α σα πνο ο η η αι αι αι νε

Ν

ε

σα

Π

α α τω ω το

Μ

ον Κυ υ

Π

υ ρι ι ι ι

ον αι

Ν

νει

Π

τε τον Κυ ρι ι ον εκ τω ω ω

ων ου ρα α νω ω ω ων αι νει ει ει τε

ε α αυ το

Μ

ο ον εν

Π

τοι οι οις υ ψι

ι ι ι στοις σοι πρε ε πει υ υ υ µνος τω

Ν

ω ω

Π

ω Θε ε ε ε ω ω

Αι

Μ

νει τε αυ το

Π

ον πα α α αν τες οι

Μ

Α αγ γε ε λοι οι

Π

οι α α α αυ του αι

νει ει ει ει τε α α αυ τον πα σαι αι
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δυ να α α µεις α αυ του ου ου ου σοι

πρε ε πει υ υ υ µνος τω

Ν

ω

Π

ω Θε ε ε ε

ω ω ω ω
 Εἰς τὸν Στίχον. Στιχηρὰ Προσόμοια.

Ἦχος α'
Τῶν οὐρανίων ταγμάτων 

Στίχος.
Αι

Π

νει τε αυ τον

3

ε πι ταις

δυ να στει αις αυ του

3

αι νει τε αυ τον

3

κα τα το πλη θος της µε γα λω

3

συ νης

αυ του

3

Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα πανηγυρίζουσι, τὴν
ἀπαρχὴν τεκόντες, τῆς ἡμῶν σωτηρίας, τὴν
μόνην Θεοτόκον, οἷς καὶ ἡμεῖς, συνεορτάζοντες
σήμερον, τὴν ἐκ τῆς ῥίζης ἐκείνης τοῦ Ἰεσσαί,
μακαρίζομεν Παρθένον ἁγνήν.
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Στίχος.
Αι

Π

νει τε αυ τον εν η χω

σαλ πιγ γος αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη

ρι ω και κι θα α ρα
Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα πανηγυρίζουσι, τὴν

ἀπαρχὴν τεκόντες, τῆς ἡμῶν σωτηρίας, τὴν
μόνην Θεοτόκον, οἷς καὶ ἡμεῖς, συνεορτάζοντες
σήμερον, τὴν ἐκ τῆς ῥίζης ἐκείνης τοῦ Ἰεσσαί,
μακαρίζομεν Παρθένον ἁγνήν.

Στίχος.
Αι νει τε αυ τον

3

εν τυµ πα

3

νω και

2

χο ρω

3

αι

3

νει τε αυ τον εν χορ
3

δαις και ορ γα α νω

Ἡ θεοχώρητος Κόρη, καὶ Θεοτόκος ἁγνή,
τῶν Προφητῶν τὸ κλέος, τοῦ Δαυῒδ ἡ θυγάτηρ,
σήμερον γεννᾶται ἐξ Ἰωακείμ, καὶ τῆς Ἄννης
τῆς σώφρονος, καὶ τοῦ Ἀδάμ τὴν κατάραν τὴν
εἰς ἡμᾶς, ἀνατρέπει ἐν τῷ τόκῳ αὐτῆς.
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Στίχος.
Αι

Π

νει τε αυ τον εν κυµ βα

λοις ευ η χοις αι νει τε αυ τον εν κυµ

βα λοις α λα λαγ µου πα σα πνο η αι νε

σα τω τον Κυ ρι ον
Ἡ πρώην ἄγονος χώρα, γῆν καρποφόρον

γεννᾷ· καὶ ἐξ ἀκάρπου μήτρας, καρπὸν ἅγιον
δοῦσα, γάλακτι ἐκτρέφει· θαῦμα φρικτόν! ἡ
τροφὸς τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἡ τὸν οὐράνιον ἄρτον ἐν
τῇ γαστρί, δεξαμένη γαλουχεῖται μαζῷ.
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Δόξα... Καὶ νῦν... 
Ἦχος β'

Πρός το, Σήμερον ὁ Χριστὸς ἐν Βηθλεὲμ 
Ἦχος Δι

Nε

Δ

Δο ο ο ξα Πα α α τρι ι ι και

Υι ω και α γι ι ω Πνε ε ευ µα

τι

4

Και

Μ

νυ υ

Β

υ υν και α

Μ

α ει και εις τους

Δ

αι ω νας των αι ω

Β

ω ω νων

Μ

α α µην

Ση

Δ

µε ρον η πα να µω ω µος Α α γνη η

η η προ ηλ θε ε εν ε ε εκ της στει ει

ρας ση µε ε ε ρον τα πα α αν τα ευ

φραι αι αι νο ο ο ον ται εν τη αυ
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της γε ε εν νη η η σει ει ο Α δα αµ

τω ων δε ε σµω ω ω ων α πο λυ υ υ

ε ε ε ται και η Ευ α της α ρας η η

η λευ θε ε ρω ω ω ω ται τα

Δ

ου ρα νι

ι α α πα α α αν τα α γα αλ λο ο

ο ον ται και ει ρη η η η η η νη

τοις αν θρω ποι οι οις βρα βε ευ ε ε ε ε ται

η

Δ

µει ει εις δε ε δο ξο λο γου ουν

τε ες βο ω ω ω ω µεν

Δο

Δ

ξα εν υ ψι στοις Θε ω και

Μ

ε

πι γης ει ρη νη εν

Δ

αν θρω ποιςευ δο κι
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ι ι α

Υ µνου µεν σε ευ λο ο γου µεν σε ε προ

σκυ νου µεν σε δο ξο λο ο γου µε εν σε ευ

χα ρι στου µε εν σοι δι α την µε γα α λην

σου ου δο ο ο ξαν

Κυ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε

ε ε Πα τερ παν το κρα α το ορ Κυ ρι ε

Υι ε µο νο γε νες Ι η σου Χρι στε

και Α α γι ον Πνε ε ευ µα

Κυ ρι ε ο Θε ος ο α µνος του Θε

ου ο Υι ος του Πα τρος ο αι αι αι ρων
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την α µαρ τι ι αντου κο ο ο σµου ε

λε η σον η µας ο αι αι ρων τας α µαρ

τι ι ας του ου κο ο ο σµου

Προ σδε ξαι την δε η σιν η µων ο

κα θη µε νος εκ δε ξι ων του Πα τρος και

ε λε η σον η µας

Ο τι συ ει ει µο νος Α γι ος συ

ει ει µο νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι

στος εις δο ο ξαν Θε ου Πατρος Α µην

Καθ᾿ ε κα α στην η µε ραν ευ λο ο γη

σω σε ε και αι νε ε σω το ο νο µα α σου
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εις τον αι ω ω να και εις τον αι

ω νατου αι ω ω ω νος

Κα τα ξι ω σον Κυ ρι ε εν τη η µε

ρα τα αυ τη α να µαρ τη τους φυ λα χθη η

ναι η µας

Ευ λο γη τος ει ει ει Κυ ρι ε ε ο Θε

ος των Πα τε ρων η µων και αι νε τον

και δε δο ξα σµε νον το ο νο µα α σου

εις τους αι ω ω νας α µην

Γε\\ νοι το ο Κυ ρι ε το ε λε ος σου

εφ᾿ η µας κα θα α περ ηλ πι σα µεν ε
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πι σε

Ευ λο γη τος ει ει Κυ ρι ε ε δι δα ξο ον

µε τα δι και ω µα τα α α σου
(γ΄)

Κυ ρι ε κα τα φυ γη ε γεν νη θης η µιν

εν γε νε α και γε νε α ε γω ει πα

Κυ ρι ε ε λε η σο ον µε ι α σαι την

ψυ χη ην µου ο τι η µαρ το ο ον σοι

Κυ ρι ε προς σε κα τε φυ γον δι

δα ξο ον µε ε του ποι ειν το θε λη µα α σου

ο τι συ ει ει ο Θε ο ο ος µου

Ο τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν
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τω φω τι ι σου ο ψο ο µε θα φω ω ω ως

Πα ρα τει νον το ε λε ο ος σου τοις γι

νω σκουσι ι ι σε ε Α γι ος ο Θε ο

ος Α γι ο ος Ι σχυ ρος Α γι ος Α α

θα να τος ε λε η σον η µα α α ας

Α γι ος ο Θε ο ος Α γι ο ος

Ι σχυρος Α γι ος Α α θα να τος ε

λε η σον η µα α α ας
(Δίς)

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α

γι ω Πνευ µα τι

Και νυν και α ει και εις τους αι ω
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νας των αι ω νων Α µην

Α γι ος Α α θα να τος ε λε η

σον η µα α α ας
Ἀσματικόν

Α α α α α α α α α γι ο ος

ο ο Θε ε ο ο ο ο ο ο ος

Α α α α α α α α α γι ο ος

Ι ι σχυ υ ρο ο ο ο ο ο ος

Α γι ο ος α α α θα να α α τος

Ε λε ε η η σο ον η η µα α α

α α α α α ας
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Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων.
Ἦχος β'.

Των

Μ

δι και αι ων

Δ

Θε ο πα το ρων σου

Κυ υ ρι ε την µνη µην ε ορ τα ζον τες δι

αυ των σε δυ σω που ου µεν σω σον τας ψυ

ας η µων
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Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν...
Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'

Ἦχος Δι

Η
Δ

γεν νη σις σου Θε ο το κε χα ραν ε

µη νυ σε πα ση τη οι κου µε ε νη εκ σου

γαρ α νε τει λεν ο η λι ος της δι και

ο συ νης Χρι στος ο Θε ος η µων και λυ σας

την κα τα ραν ε δω κεν την ευ λο γι αν και

κα ταρ γη σας τον θα να τον ε δω ρη σα

το η µιν ζω ην την αι ω ω νι ο ο

ον
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Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

Ἦχος Νη

1.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Δ

ε η

Μ

σον
2.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε ε ε η σον
3.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Δ

ε ε η σον

Ν

4.

Κυ

Δ

ρι ε ε λε ε ε η σον
5.

Κυ

Π

ρι ε ε

Ν

λε ε ε η σον
6.

Κυ

Ν

ρι ε ε

Μ

λε ε

Ν

ε ε η

Δ

σον

Μ

ΕΤΕΡΑ

1.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε ε ε η η σον
2.

Κυ

Ν

ρι ε ε ε λε ε ε η η σον
3.

Κυ

Δ

ρι ε ε λε η η σον
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4.

Κυ

Δ

ρι ε ε

Μ

ε λε η σο ο ον
5.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Π

ε η σον
6.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε ε ε η σον
7.

Κυ

Γ

ρι ε ε λε η σον
8.

Κυ

Δ

ρι ε ε λε η σον
9.

Κυ

Δ

ρι ε ε

Γ

λε η σον
10.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Π

ε η

Δ

σον
11.

Κυ

Ν

ρι ε ε

Δ

λε ε ε η

Ν

σον
12.

Σοι

Ν

Κυ ρι ε
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Ἀντίφωνον α΄

Ἦχος Δι

Α
Γ

µη η

Δ

ην

Μνη σθη τι Κυ ρι ε του Δαυ ιδ

και πα σης της πρα ο τη τος αυ του

Ταις

Μ

πρε σβει

Δ

αις της Θε ο το κου Σω

Β

τερ σω σον η µας

Ι δου η κου σα µεν αυ την εν

Ευ φρα θα ευ ρο µεν αυ την εν τοις πε

δι οις του δρυ µου

Ταις

Μ

πρε σβει

Δ

αις της Θε ο το κου Σω

Β

τερ σω σον η µας
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Δε δο ξα σµε να ε λα λη θη

πε ρι σου η πο λις του Θε ου

Ταις

Μ

πρε σβει

Δ

αις της Θε ο το κου Σω

Β

τερ σω σον η µας

Ο Θε ος εν µε σω αυ της και

ου σα λευ θη σε ται

Ταις

Μ

πρε σβει

Δ

αις της Θε ο το κου Σω

Β

τερ σω σον η µας
Δόξα... Καὶ νῦν...

Ταις

Δ

πρε σβει αις της Θε ο το ο κου Σω

τερ σω

Β

σον η µα

Μ

α

Δ

ας
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Ἀντίφωνον β΄

Α
Μ

µη η ην
Στίχ.

Ω µο σε Κυ ρι ος τω Δαυ ιδ

α λη θει αν και ου µη α θε τη σει αυ

την

Σω

Δ

σον η µα ας Υι ε

Γ

Θε ου

Δ

ο

Γ

εν

Α γι

Β

ι ι οις θαυ µα στος ψαλ

Δ

λον τας σοι

Μ

αλ λη λου

Γ

ι

Δ

α
Στίχ.

Εκ καρ που της κοι λι ας σου θη

σο µαι ε πι του θρο νου σου

Σω

Δ

σον η µα ας Υι ε

Γ

Θε ου

Δ

ο

Γ

εν
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Α γι

Β

ι ι οις θαυ µα στος ψαλ

Δ

λον τας σοι

Μ

αλ λη λου

Γ

ι

Δ

α
Στίχ.

Ε κει ε ξα να τε λω κε ρας

τω Δαυ ιδ η τοι µα σα λυχ νον τω Χρι

στω µου

Σω

Δ

σον η µα ας Υι ε

Γ

Θε ου

Δ

ο

Γ

εν

Α γι

Β

ι ι οις θαυ µα στος ψαλ

Δ

λον τας σοι

Μ

αλ λη λου

Γ

ι

Δ

α
Στίχ.

Ο
Μ

τι ε ξε λε ξα το Κυ ρι

ος την Σι ων η ρε τι σα το αυ την

εις κα τοι κι αν ε αυ τω
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Σω

Δ

σον η µα ας Υι ε

Γ

Θε ου

Δ

ο

Γ

εν

Α γι

Β

ι ι οις θαυ µα στος ψαλ

Δ

λον τας σοι

Μ

αλ λη λου

Γ

ι

Δ

α

Δο

Μ

ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι

ω Πνευ µα τι

Και

Μ

νυν και α

Γ

ει

Δ

και εις τους αι

Β

αι

ω νας των αι

Δ

αι ω νων Α µην

Ο
Μ

µο νο γε νης Υι ος και

Δ

Λο γος

του Θε ου α θα

Β

να τος υ πα α α αρ χων

και

Μ

κα τα δε ξα µε νος δι α την η µε

τε

Β

ραν σω τη ρι ι αν σαρ

Δ

κω

Γ

θη η

Δ

ναι

Θ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   ΟΡΘΡΟΣ



72

εκ της Α γι ας Θε ο το κου και α

Β

ει

παρ

Δ

θε νου Μα ρι ας α

Β

τρε ε πτως εν

αν θρω πη σας σταυ

Μ

ρω θεις

Δ

τε Χρι στε

Γ

ο Θε ος

Δ

θα να α τω ω θα

Ν

να τον πα τη σας

Μ

ει εις

Δ

ων της Α γι ας Τρι α δος συν

Μ

δο

Δ

ξα ζο ο µε νος τω Πα τρι και

Β

τω Α

γι ω Πνευ µα τι σω

Μ

σον η µα α

Γ

ας

Δ
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Τό γ΄ ἀντίφωνο.

Ἦχος Δι

Στίχ.Ὧδε κατοικήσω, ὅτι ᾑρετισάμην αὐτήν.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'

Ἦχος Δι

Η
Δ

γεν νη σις σου Θε ο το κε χα ραν ε

µη νυ σε πα ση τη οι κου µε ε νη εκ σου

γαρ α νε τει λεν ο η λι ος της δι και

ο συ νης Χρι στος ο Θε ος η µων και λυ σας

την κα τα ραν ε δω κεν την ευ λο γι αν και

κα ταρ γη σας τον θα να τον ε δω ρη σα

το η µιν ζω ην την αι ω νι ον
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Στίχ.
Η γι α σε το σκη νω µα αυ

του ο Υ ψι στος

Η
Δ

γεν νη σις σου Θε ο το κε χα ραν ε

µη νυ σε πα ση τη οι κου µε ε νη εκ σου

γαρ α νε τει λεν ο η λι ος της δι και

ο συ νης Χρι στος ο Θε ος η µων και λυ σας

την κα τα ραν ε δω κεν την ευ λο γι αν και

κα ταρ γη σας τον θα να τον ε δω ρη σα

το η µιν ζω ην την αι ω νι ον
Στίχ. Ἅγιος ὁ ναός σου, θαυμαστὸς ἐν

δικαιοσύνῃ.
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Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'

Ἦχος Δι

Η
Δ

γεν νη σις σου Θε ο το κε χα ραν ε

µη νυ σε πα ση τη οι κου µε ε νη εκ σου

γαρ α νε τει λεν ο η λι ος της δι και

ο συ νης Χρι στος ο Θε ος η µων και λυ σας

την κα τα ραν ε δω κεν την ευ λο γι αν και

κα ταρ γη σας τον θα να τον ε δω ρη σα

το η µιν ζω ην την αι ω ω νι ο ο

ον
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Εἰσοδικόν

Δε ευ τε προ σκυ νη σω µεν και προ ο

σπε ε σω ω µε εν Χρι στω ω ω ω ω

σω ω σον η µα ας Υι ε ε Θε ου ο εν

α γι ι ι οις θα αυ µα στο ο ο ο ος

ψαλ λον τας σοι αλ λη λου ου ι α
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Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'

Ἦχος Δι

Η
Δ

γεν νη σις σου Θε ο το κε χα ραν ε

µη νυ σε πα ση τη οι κου µε ε νη εκ σου

γαρ α νε τει λεν ο η λι ος της δι και

ο συ νης Χρι στος ο Θε ος η µων και λυ σας

την κα τα ραν ε δω κεν την ευ λο γι αν και

κα ταρ γη σας τον θα να τον ε δω ρη σα

το η µιν ζω ην την αι ω νι ον
Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων.

Ἦχος β'.

Των

Μ

δι και αι ων

Δ

Θε ο πα το ρων σου

Κυ υ ρι ε την µνη µην ε ορ τα ζον τες δι
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αυ των σε δυ σω που ου µεν σω σον τας ψυ

ας η µων
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ.
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Ἀπολυτίκιον
Πλη

Π

θυν εν δο ξων Α γι ων

της Ε νο ρι ας σε µνω µα τα τους τα χεις

προ στα τας α πα αν των νο σουν των α κος α

ναρ γυρον τους ο λο φω τους πρε σβευ τας

ορ θο δο ο ξων προς Χρι στον ο φθε εν τα

εν Θα βω ρι ω ο ο ρει και δι α λαµ

ψαν τα Πε

Π

ρι βλε πτον Παρ θε νον και Α

να στα σι αν γε ραι ρο µεν συν τω κλει νω

Βα σι λει ει ω τον Πα τα πι ον Νι κο λα

ον Αν ναν και Βαρ βα ραν Κο σµα αν ι α τρον

Ι ω αν νην Κυ υ ρον Φα νου ρι ον και

Π

συν
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αυ τοις α νυ µνου ου µεν Δα µι α νον πι

στων α κε ε στο

Ν

ο ρα

Π

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ.
Ἦχος α΄

Εν

Π

τη Γεν νη σει την παρ θε νι αν ε

φυ λα ξας εν τη Κοι µη σει τον κο σµον ου

κα τε λι πες Θε ο το κε Με τε στης προς

την ζω ην µη τηρ υ παρ χου σα της ζω

ης και ταις πρε σβει αις ταις σαι αις λυ τρου µε

νη εκ θα να του τας ψυ χα ας η η µων

Θ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   ΟΡΘΡΟΣ



81

Κοντάκιον

Ἦχος Δι

Ι
Δ

ω α κειµ και Αν να ο νει δι

σµου α τε κνι ας και Α δαµ και Ευ α εκ

της φθο ρας του θα να του η λευ θε ρω θη σαν

α α χραν τε εν τη α γι α γεν νη σει

σου αυ την ε ορ τα ζει και ο λα ο ος

σου ε νο χης των πται σµα των λυ τρω θεις

εν τω κρα ζειν σοι η στει ρα τι κτει την Θε

ο το ο κον και τρο φον της ζω ης η µω

ω ων
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ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Τῶν Ἁγίων καὶ Δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης

Προκείμενον. Ἦχος δ΄
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ ὁ

Θεὸς Ἰσραὴλ αὐτὸς δώσει δύναμιν καὶ
κραταίωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ εὐλογητὸς ὁ Θεός.

Στίχ. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν,
τὸν Κύριον ἐκ πηγῶν Ἰσραήλ.

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ
᾽Ανάγνωσμα 4:22-27

Ἀδελφοί, Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ
τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. Ἀλλ᾿ ὁ
μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ
δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. Ἅτινά
ἐστιν ἀλληγορούμενα. Αὗται γάρ εἰσι δύο
διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν
γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν ῎Αγαρ. Τὸ γὰρ ῎Αγαρ Σινᾶ
ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ ᾿Αραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν
῾Ιερουσαλήμ, δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων
αὐτῆς· ἡ δὲ ἄνω ῾Ιερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν,
ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν. Γέγραπται γάρ·
«Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ
βόησον οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς
ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.
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Ἀλληλούϊα. Ἦχος δ΄
Ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι, καὶ ὁ Κύριος

εἰσήκουσεν αὐτῶν.
Στίχ. Πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων, καὶ ἐκ

πασῶν αὐτῶν ῥύσεται αὐτοὺς ὁ Κύριος.
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Κοινωνικόν σύντοµον

Ἦχος Νη

Α
Ν

γα λι α α α α α σθε

Ν

ε δι ι

ι ι ι

Π

ι και

Ν

αι αι αι αι δι ι και αι οι

ε ε ε εν Κυ υ ρι ι ι ω τοις

Δ

ευ

θε ε ε ε ε ε σι πρε

Ν

ε πει ει ει

αι νε ε ε σις Αλ λη λου ου ου ου ι

ι ι ι α
Κοινωνικόν ἕτερον ἀργοσύντομον.

Ἦχος Νη

Nε Α
Μ

γαλ λι α α

Ν

α α α α α α

α α

Μ

α α α

Ν

α α α α α α α α α

α α α α α α α α α α α α
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ε α γαλ λι α α α α α σθε ε ε ε ε

ε ε ε ε ε δι

Δ

ι ι ι ι ι ι ι

Μ

ι ι

Δ

ι ι ι χι ι ι

Μ

ι

Δ

ι ι ι

Μ

ι ι ι

ι ι

Δ

ι ι ι ι δι ι ι ι ι ι

ι και

Μ

αι αι οι οι εν

Ν

Κυ ρι ι ι ι

ι ι ι ι ι ι ι χι ι ι ι ι ι

ι ι ι ι ι ι ι εν Κυ ρι ι ω

ω ω ω

Δ

ω

Ν

ω ω ω ω τοις

Δ

ευ θε ε ε

ε ε ε ε ε ε ε ε ε τοις ευ θε

ε ε σι ι ι ι

Ν

ι ι ι ι πρε ε ε

ε ε ε ε ε ε ε ε πει ει ει ει ει
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πρε

Δ

πει αι αι αι αι αι αι αι αι αι νε ε

Ν

ε

ε ε ε ε ε χε ε ε ε ε ε ε ε ε

ε ε ε ε ε ε ε ε πρε πει αι αι νε ε

σι ι ι ι

Δ

ι

Ν

ι ι ι ις Αλ λη λου

ου ι ι ι α α α

Π

α α

Ν

α α

Δ

α

α

Ν
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Ἕτερον μετά ψαλμῶν εἰς Ἦχον πλ. α΄

Ἦχος Πα

Α
Π

γαλ λι α θε

Κ

δι και οι εν Κυ

Δ

υ

Κ

ρι

ι ι ω τοις

Π

ευ θε ε σι πρε ε πει ει αι αι

αι αι νε ε ε ε σι ι ι ι ι ι ι ι ι

Ν

ι ι

ις

Π

α

Π

α αλ λη η η λου ου ι ι ι

α

Ε
Π

ξο µο λο γει θε τω Κυ υ

Κ

ρι ι ι

ω ε εν κι ι θα α α α ρα εν ψαλ τη

ρι ω δε κα χο

Π

ο ορ δω ψα α α λα α

α τε ε α α αυ τω ω ω ω ω ω ω ω

ω

Ν

ω ω ω

Π

α

Π

α αλ λη η η λου ου
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ι ι ι α

Α
Κ

σα α α τε α

Μ

α αυ τω α

Κ

α α

µα και αι αι νο ο ον κα λω

Δ

ως ψαλ λα α

τε α

Π

α αυ τω ε ε εγ α α λα α α α

λα α α αγ µω ω ω ω ω ω ω ω ω

Ν

ω ω

Π

α

Π

α αλ λη η η λου ου ι ι ι α

Α
Ν

α γα

Π

α πα ε λε η

Δ

µο συ νην

και κρι σιν ο

Κ

Κυ

Δ

ρι ι ο ος του

Κ

ε λε

ε ου ους Κυ

Δ

ρι

Κ

ι ι

Δ

ι

Κ

ι ι ι ι Κυ

ρι ι ι ι ι ου πλη η η

Π

η η ρης η η

η γη η η η η η η η η

Ν

η η η

Π

α

Π

α
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αλ λη η η λου ου ι ι ι α
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Εἴδοµεν τὸ φῶς τό ἀληθινόν

Ἦχος Δι

Ει δο µεν το φως το α λη θι νον ε λα

βο µε εν Πνευ µα ε που ρα α νι ον ευ ρο µεν

πι στιν α λη θη α δι αι ρε τον Τρι

α δα προ σκυ νου ου ου ουν τες αυ τη γαρ

η η µας ε σω σε ε ε ε ε εν
Ἕτερον 

Εἴδομεν το φῶς το ἀληθινόν ....
εἰς ἦχον α΄ & πλ. α΄

Ἦχος Πα
3

Ει

Π

δο

3

µεν το φως το α λη θι

3

νον ε

λα βο µε εν Πνευ µα ε που ρα νι ον ευ ρο

µεν πι στιν α λη θη α δι αι ρε τον Τρι α
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δα προ σκυνουν τες αυ τη γαρ η µα ας ε ε

σω ω σε ε ε εν
Εἰς τό·    Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί…

Ἦχος Δι

Α µην α µην α µην εις α φε σιν

α µαρ τι ων και εις ζω ην αι ω ω

νι ον

Πλη ρω θη τω το στο µα η µων

αι νε σε ως σου Κυ ρι ε ο πως υ µνη

σω µεν την δο ο ξαν σου ο τι η ξι ω

σας η µας των α γι ων σου µε τα σχειν

µυ στη ρι ι ι ι ων τη ρη σον η µας
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εν τω σω α γι α σµω ο λην την η

µε ραν µε λε ταν την δι και ο συ νην σου

Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη

λου ου ι α α α

Ἦχος Πα

Α µην α µην α µην εις α φε σιν α

µαρ τι ων και εις ζω ην την αι ω νι ον

Πλη

Π

ρω θη η τω το στο ο ο µα η µων

αι νε σε ως σου Κυ ρι ε ο πως υ µνη σω

µεν την δο ξα αν σου ο τι η ξι ι ω ω

σας η η µας των Α γι ων σου µε τα σχειν
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µυ υ στη η η ρι ι ι ι ων τη ρη σον η

µα ας εν τω σω α γι α σµω ο λην

την η µε ε ραν µε λε ταν την δι και ο συ υ

νη η ην σου ου ου ου Αλ λη λου ι α α α

α α α α α
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Εἴη τό ὄνοµα...

Ἦχος Δι

Α
Μ

α µην Ει η το ο

Δ

νο µα Κυ ρι

ου ευ λο γη µε νον α

Β

πο του νυν και ε

ως του αι ω νος
( Δίς )

Το ο νο µα Κυ ρι ου ει η ευ λο

γη µε ε νον α πο του νυν και ε ως του

αι ω ω ω νο ο ος

Τόν Εὐλογούντα...

Τον ευ λο γου ου ουν τα και α γι ι

α ζον τα η µας Κυ ρι ε φυ λατ τε

ει ει εις πολ λα ε ε τη η η
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Ἦχος Βαρύς Ζω
Nε

Ζ

Πα

Ζ

να γι ι α Δε

ε σποι να υ πο την σκε ε ε πην σου παν τες

οι

Π

δου ου λοι οι σου τρε ε χο µεν και

Ζ

πα ρα α

κα λου ου µεν σε ε ε οι οι α να α ξι οι

προ

Π

φθα σον και λυ τρω σε η µας α πο πα

σης πε ρι στα α σε ως και α πο θα α να τον τον

Ζ

ε ξα α φνι κο ο ον και αι πα νο ο λε θρον

οι

Π

δα µεν ο ο τι δυ υ να σαι παν τα ο σα

αν θε ε ε λει εις και βου

Ζ

ου λε σαι Δε

Π

ε σποι

να α του κο ο ο σµου ελ πις και προ στα σι ι

α των πι στων Κε

Δ

χα ρι τω µε ε νη η ε
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πα

Π

α κου σον των

Ζ

πα ρα

Π

α κα λου ουν των σε

ε ε ε ε

Ζ

ε ε ε

Μ

ε ε
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Θεοτοκία εἰς ἦχον Βαρύν
Μή καταπιστεύσεις με

Ἦχος Βαρύς Ζω

Nε

Ζ

Μη

Ζ

η κα τα α πι στε ευ σης µε αν

θρω πι νη προ ο στα σι α Πα να γι α δε

ε σποι να α α αλ λα δε ξαι δε ε η σι ι ιν

του ι κε ε του σου θλι ψις γαρ ε ε

ε χει µε φε ε ε ε ε ε ρειν ου δυ

να µαι των δαι µο νων τα το ξε ευ µα τα

σκε πην ου κε ε κτη µαι αι αι ου ου δε που

ου προ σφυ υ υ γω ο α α θλι ος παν το

θεν πο λε µου ου µε νος και πα ρα µυ θι ι
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ι αν ουκ ε χω πλη ην σου Δε ε σποι να του

κο ο ο σµου ελ πις και προ στα σι ι α των πι

στων µη µου πα ρι ι δης την δε ε η σι

ι ιν το ο συµ φε ε ρον ποι η η σον

Ἡ Μεταφορὰ Κειµένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιµέλεια
ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα «Μελωδός» 

τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
www.melodos.com

ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαµηλίδη
Ἱεροψάλτη στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κουλούρας Βέροιας.
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