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 17-04-2021 \ ΣΑΒΒΑΤΟΝ  
τῆς Εʹ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν.  

Τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου τῆς  
ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

\ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Συ-
μεὼν τοῦ ἐν Περσίδι, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  

Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος πλ. δ´. 
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 

ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ὀνόματι Κυρίου. 

Στίχ, α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ 
Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν 
αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν 
Στίχ,β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλω-

σάν 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 

Τὸ παρὸν Τροπάριον, ἐκ γ´. Ἦχος ά. 
Καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ´. 

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς, λα-
βὼν ἐν γνώσει, ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰ-
ωσήφ, σπουδὴ ἐπέστη, ὁ Ἀσώμα-
τος λέγων τῇ Ἀπειρογάμῳ· ὁ κλί-
νας τῇ καταβάσει τοὺς οὐρανούς, 
χωρεῖται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοί. 
Ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου, λα-
βόντα δούλου μορφήν, ἐξίσταμαι 
κραυγάζειν σοι· χαῖρε, Νύμφη ἀ-
νύμφευτε.. ́(Δὶς) 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

Κάθισμα. 
Ἦχος ά. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.. 

Ὁ μέγας Στρατηγός, τῶν ἀΰλων 
Ἀγγέλων εἰς πόλιν Ναζαρέτ, ἐπι-
στὰς Βασιλέα, μηνύει σοι Ἀχραντε, 
τῶν αἰώνων καὶ Κύριον· Χαῖρε 
λέγων σοι, εὐλογημένη Μαρία, 
ἀκατάληπτον, καὶ ἀνερμήνευτον 
βάθος, βροτῶν ἡ ἀνάκλησις.  

Δόξα. Καὶ νῦν.  
Πάλιν τὸ αὐτό. 

Καὶ εὐθὺς ὁ Ν’ Ψαλμὸς χῦμα.  
Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ 

μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος των οἰκτιρμῶν σου ἐξάλει-
ψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς 
ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρ-
τίας μου καθάρισόν με. 

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ 
γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου 
ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ παντὸς. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πο-
νηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως 
ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου 
καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συ-
νελήφθην 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 καθα-
ρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ 
χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ 
εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα 
τεταπεινωμένα. 
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Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου 
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας 
τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν 
ἐμοὶ ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς 
ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ 
προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμα σου 
τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ 
σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγε-
μονικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου 
καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ 
Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλ-
λιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαι-
οσύνην σου. 

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

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα 
ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντε-
τριμμένον΄ καρδίαν συντετριμ-
μένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς 
οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ 
σου τὴν Σιὼν, καὶ οἰκοδομηθήτω 
τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαι-
οσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυ-
τώματα. 

 Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσια-
στήριόν σου μόσχους.      

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. Κανών α', 
ᾨδὴ α'Ἦχος δ'. Ὁ Εἱρμὸς 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πλη-
ρωθήσεται πνεύματος, καὶ λόγον 
ἐρεύξομαι, τῇ βασιλίδι Μητρί, καὶ 

ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, 
καὶ ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τὰ 
θαύματα. (δίς) 

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς. 

Χριστοῦ βίβλον ἔμψυχον, 
ἐσφραγισμένην σε Πνεύματι· Ὁ 
μέγας Ἀρχάγγελος, Ἁγνὴ θεώμε-
νος, ἐπεφώνει σοι· Χαῖρε χαρᾶς 
δοχεῖον, δι' ἧς τῆς Προμήτορος 
ἀρὰ λυθήσεται. 

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς. 

Ἀδὰμ ἐπανόρθωσις, χαῖρε Παρ-
θένε Θεόνυμφε, τοῦ ᾍδου ἡ 
νέκρωσις, χαῖρε πανάμωμε, τὸ 
παλάτιον, τοῦ μόνου Βασιλέως. 
χαῖρε θρόνε πύρινε, τοῦ Παντο-
κράτορος, 

Δόξα... 
Ῥόδον τὸ ἀμάραντον, χαῖρε ἡ 

μόνη βλαστήσασα, τὸ μῆλον τὸ 
εὔοσμον, χαῖρε ἡ τέξασα, τὸ 
ὀσφράδιον, τοῦ πάντων Βασιλέως, 
χαῖρε ἀπειρόγαμε, κόσμου διάσω-
σμα. 

Καὶ νῦν... 
Ἁγνείας θησαύρισμα, χαῖρε δι' 

ἧς ἐκ τοῦ πτώματος, ἡμῶν 
ἐξανέστημεν, χαῖρε ἡδύπνοον 
κρίνον Δέσποινα, πιστοὺς εὐω-
διάζον, θυμίαμα εὔοσμον, μύρον 
πολύτιμον.    ᾨδὴ γ´. Ἦχος δ' 

Ὁ εἱρμός. 
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θε-

οτόκε, ὡς ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή, 
θίασον συγκροτήσαντας πνευματι-
κόν, στερέωσον· καὶ ἐν τῇ θείᾳ 
δόξῃ σου, στεφάνων δόξης ἀξίω-
σον. (δίς) 
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Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς. 

Στάχυν ἡ βλαστήσασα τὸν θεῖον, 
ὡς χώρα ἀνήροτος σαφῶς, χαῖρε 
ἔμψυχε τράπεζα, ἄρτον ζωῆς χω-
ρήσασα, χαῖρε τοῦ ζῶντος ὕδατος, 
πηγὴ ἀκένωτος Δέσποινα. 

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς. 

Δάμαλις τὸν μόσχον ἡ τεκοῦσα, 
τὸν ἄμωμον, χαῖρε τοῖς πιστοῖς, 
χαῖρε ἀμνὰς κυήσασα, Θεοῦ ἀμνὸν 
τὸν αἴροντα, κόσμου παντὸς τὰ 
πταίσματα, χαῖρε θερμὸν ἱλα-
στήριον. 

Δόξα... 
Ὄρθρος φαεινὸς χαῖρε ἡ μόνη, 

τὸν Ἥλιον φέρουσα Χριστόν, φω-
τὸς κατοικητήριον, χαῖρε τὸ 
σκότος λύσασα, καὶ τοὺς ζοφώδεις 
δαίμονας, ὁλοτελῶς ἐκμειώσασα. 

Καὶ νῦν... 
Χαῖρε πύλη μόνη ἣν ὁ Λόγος, 

διώδευσε μόνος ἡ μοχλούς, καὶ 
πύλας ᾍδου Δέσποινα, τῷ τόκῳ 
σου συντρίψασα, χαῖρε ἡ θεία 
εἴσοδος, τῶν σῳζομένων πανύμνη-
τε. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

 
Κάθισμα. Ἦχος α΄. Ἅπαξ. 

Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.  
Ὁ μέγας Στρατηγός, τῶν ἀΰλων 

Ἀγγέλων εἰς πόλιν Ναζαρέτ, ἐπι-
στὰς Βασιλέα, μηνύει σοι Ἀχραντε, 
τῶν αἰώνων καὶ Κύριον· Χαῖρε 
λέγων σοι, εὐλογημένη Μαρία, 
ἀκατάληπτον, καὶ ἀνερμήνευτον 
βάθος, βροτῶν ἡ ἀνάκλησις. 

Συναπτὴ μικρά,  
μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις· 

Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρή-
νης... 

Κοντάκιον 
Ἦχος πλ. δ' 
Αὐτόμελον 

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νι-
κητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν 
δεινῶν, εὐχαριστήρια, ἀναγράφω 
σοι ἡ Πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς 
ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, 
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευ-
θέρωσον ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, 
Νύμφη ἀνύμφευτε. 

Οἶκος.  
Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανό-

θεν ἐπέμφθη, εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ 
τὸ Χαῖρε καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ 
φωνῇ, σωματούμενόν σε θεωρῶν 
Κύριε, ἐξίστατο καὶ ἵστατο, κραυ-
γάζων πρὸς αὐτὴν τοιαῦτα. 

Χαῖρε, δι’ ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει·  
χαῖρε, δι’ ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει. 
Χαῖρε, τοῦ πεσόντος, Ἀδὰμ ἡ 

ἀνάκλησις·  
χαῖρε, τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ 

λύτρωσις. 
Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον 

ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς·  
χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ 

Ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς. 
Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως 

καθέδρα·  
χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βα-

στάζοντα πάντα. 
Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν 

Ἥλιον·  
χαῖρε, γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσε-

ως. 
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Χαῖρε, δι’ ἧς νεουργεῖται ἡ 
κτίσις·  

χαῖρε, δι’ ἧς βρεφουργεῖται ὁ 
Κτίστης. 

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. 
Συναξάριον τοῦ Μηναίου. 

Τῇ ΙΖ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη 
τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Συμεών, 
Ἐπισκόπου Περσίδος, καὶ τῶν σὺν 
αὐτῷ, Αὐδελλᾶ Πρεσβυτέρου, Γο-
θαζάτ, Φουσίκ, καὶ ἑτέρων χιλίων 
ἑκατὸν πεντήκοντα. 

Στίχοι 
Ἐπίσκοπόν σε, Συμεών, ἐγὼ 

μέγαν, 
Ἐκ δὲ ξίφους μέγιστον ἀθλητὴν 

ἔγνων. 
Ἄρκτου τὸ δεινὸν Αὐδελλᾶς ἔδυ 

στόμα, 
Βδέλλης ἀπλήστου τοῦ Σατᾶν 

φυγὼν στόμα. 
Ἐπιτραπέντος τοῦ θύειν ἢ τε-

θνάναι, 
Θανεῖν Γοθαζὰτ εἵλετο τμηθεὶς 

ξίφει. 
Τὸ δέρμα Φουσὶκ ἐκδεδάρθω 

μου λέγει, 
Χιτὼν ὑφανθεὶς τοῦ Σατανᾶ τῇ 

κρόκῃ. 
Τέμνουσιν ἀνδρῶν τριπλοπεντη-

κοντάδα, 
Τὴν τριπρόσωπον προσκυνοῦσαν 

οὐσίαν. 
Πίπτουσι Περσῶν ἀμφὶ χιλίους 

ξίφει, 
Ἰδὼν ἔφης ἂν Παῦλε, Μαρτύρων 

νέφος. 
Ἑβδομάτῃ Συμεὼν δεκάτῃ ἀπὸ 

αὐχένα τμήθη. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ 

Ἁγίου μάρτυρος, Ἀδριανοῦ τοῦ 
νέου.                Στίχοι 

Ἂν οὐκ ἔγνως τὶς ἐστιν ὁ φλογὸς 
μέσον, 

Γνώσῃ λαλοῦντος, Ἀδριανέ, 
καρτέρει. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἐν 
Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀγαπητοῦ, 
Πάπα Ῥώμης. 

Στίχοι 
Θνῄσκων τὶ κράζεις; Σῶτερ, 

ἠγάπησά σε. 
Ἀλλ' ἠγαπήθης, Ἀγαπητέ, καὶ 

πλέον. 
Ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Σαββάτῳ τῆς 

πέμπτης Ἑβδομάδος τῶν Νη-
στειῶν, ἑορτάζομεν τὸν Ἀκάθιστον 
Ὕμνον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης 
ἡμῶν Θεοτόκου, καὶ Ἀειπαρθένου 
Μαρίας. 

Στίχοι. 
Ὕμνοις ἀΰπνοις εὐχαρίστως ἡ 

Πόλις. 
Τὴν ἐν μάχαις ἄγρυπνον ὑμνεῖ 

Προστάτιν. 
Ταῖς τῆς σῆς ὑπερμάχου τε καὶ 

ἀπροσμάχου Μητρὸς πρεσβείαις, 
Χριστὲ ὁ Θεὸς τῶν περικειμένων 
καὶ ἡμᾶς ἀπάλλαξον συμφορῶν, 
καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος 
φιλάνθρωπος. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ  
ᾨδὴ ά. Ἦχος δ' 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πλη-
ρωθήσεται πνεύματος, καὶ λόγον 
ἐρεύξομαι, τῇ βασιλίδι Μητρί, καὶ 
ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, 
καὶ ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τὰ 
θαύματα.  
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 ᾨδὴ γ́. 
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θε-

οτόκε, ὡς ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή, 
θίασον συγκροτήσαντας πνευματι-
κόν, στερέωσον· καὶ ἐν τῇ θείᾳ 
δόξῃ σου, στεφάνων δόξης ἀξίω-
σον.  

ᾨδὴ δ´. 
Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ ἐπὶ 

θρόνου Θεότητος, ἐν νεφέλῃ 
κούφῃ, ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ ὑπέρθεος, 
τῇ ἀκηράτῳ παλάμῃ, καὶ διέσωσε, 
τοὺς κραυγάζοντας· Δόξα Χριστέ, 
τῇ δυνάμει σου. 

ᾨδὴ έ. 
Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ 

θείᾳ δόξῃ σου· σὺ γάρ, ἀπειρόγα-
με Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ, τὸν 
ἐπὶ πάντων Θεόν, καὶ τέτοκας 
ἄχρονον Υἱόν, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί 
σε, σωτηρίαν βραβεύοντα. 

ᾨδὴ στ́. 
Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον, 

τελοῦντες ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τῆς 
Θεομήτορος, δεῦτε τὰς χεῖρας 
κροτήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τε-
χθέντα, Θεὸν δοξάζοντες. 

ᾨδὴ ζ´. 
 

Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ 
θεόφρονες, παρὰ τὸν κτίσαντα 
ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν, ἀνδρείως 
πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον· 
Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων 
Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ ή. 
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυ-

νοῦμεν τὸν Κύριον,   
Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ, ὁ 

τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, 

τότε μὲν τυπούμενος νῦν δὲ ἐνερ-
γούμενος, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, 
ἀγείρει ψάλλουσαν, τὸν Κύριον 
ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, 
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

      
Ὁ διάκονος· Τὴν Θεοτόκον ἐν ὕ-

μνοις μεγαλύνομεν. 
 

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ( Ἦχος δ΄ ) 
Στίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν 

Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά 
μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. 

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, 
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 
Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν 
Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεο-
τόκον, σὲ μεγαλύνομεν. 

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

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα 

ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γε-
νεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις 
αὐτόν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν 

βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν 
ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας 
αὐτῶν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ 

θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, 
πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ 
πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
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Στίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παι-
δὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, κα-
θὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας 
ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρμα-
τι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Καταβασία 

ᾨδὴ θ΄. Ἦχος δ΄ 
Ἅπας γηγενής, σκιρτάτῳ τῷ 

πνεύματι, λαμπαδουχούμενος, πα-
νηγυριζέτω δέ, ἀΰλων Νόων, φύσις 
γεραίρουσα, τὰ ἱερὰ θαυμάσια, 
τῆς Θεομήτορος, καὶ βοάτω. 
Χαίροις παμμακάριστε, Θεοτόκε 
ἁγνή, ἀειπάρθενε. 

Μικρή Συναπτή 
Ἔτι καὶ ἔτι...  
Κύριε, ἐλέησον 
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον... 
Κύριε, ἐλέησον 
Τῆς Παναγίας, ἀχράντου... 
Σοί, Κύριε. 
Ὅτι Σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυ-

νάμεις… 
Ἀμήν. 

 
Ἐξαποστειλάριον 

Ἦχος β' 
Γυναῖκες ἀκουτίσθητε  

Τὸ ἀπ' αἰῶνος σήμερον, 
γνωρίζεται μυστήριον, ὁ τοῦ Θεοῦ 
Θεὸς Λόγος, Υἱὸς Παρθένου 
Μαρίας, δι' εὐσπλαγχνίαν γίνεται, 
καὶ χαρᾶς εὐαγγέλια, ὁ Γαβριὴλ 
προσφθέγγεται, μεθ' οὗ βοήσωμεν 
πάντες· Χαῖρε ἡ Μήτηρ Κυρίου. 

ΑΙΝΟΙ .  Ἦχος δ΄. 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύ-

ριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν 

οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ 
Θεῷ.  

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ 
Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, 
πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ 
πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.  

 
Εἶτα ψάλλομεν τὰ παρόντα  

Στιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Τριῳδίου 
Ἦχος δ' 

Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν  
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς 

δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν 
κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης 
αὐτοῦ. 

Κεκρυμμένον μυστήριον, καὶ 
Ἀγγέλοις ἀγνώριστον, Γαβριὴλ πι-
στεύεται ὁ Ἀρχάγγελος, καὶ ἐπὶ σὲ 
νῦν ἐλεύσεται, τὴν μόνην ἀκήρα-
τον, καὶ καλὴν περιστεράν, καὶ τοῦ 
γένους ἀνάκλησιν, καὶ βοήσει σοι· 
Παναγία, τό, Χαῖρε, ἑτοιμάζου, διὰ 
λόγου Θεὸν Λόγον, σοῦ ταῖς 
λαγόσιν εἰσδέξασθαι. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, 
σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλ-
τηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Κεκρυμμένον μυστήριον, καὶ 
Ἀγγέλοις ἀγνώριστον, Γαβριὴλ πι-
στεύεται ὁ Ἀρχάγγελος, καὶ ἐπὶ σὲ 
νῦν ἐλεύσεται, τὴν μόνην ἀκήρα-
τον, καὶ καλὴν περιστεράν, καὶ τοῦ 
γένους ἀνάκλησιν, καὶ βοήσει σοι· 
Παναγία, τό, Χαῖρε, ἑτοιμάζου, διὰ 
λόγου Θεὸν Λόγον, σοῦ ταῖς 
λαγόσιν εἰσδέξασθαι. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ 
καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς 
καὶ ὀργάνῳ. 
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Φωτοφόρον παλάτιον, ἡτοιμά-
σθη σοι Δέσποτα, ἡ νηδὺς ἡ ἄχρα-
ντος τῆς θεόπαιδος, δεῦρο πρὸς 
τοῦτο κατάβηθι, οἰκτείρας τὸ 
πλάσμα σου, φθονερῶς πολεμηθέν, 
καὶ δουλείᾳ κρατούμενον, τοῦ 
ἀλάστορος, καὶ τὸ κάλλος τὸ 
πρῴην ἀπολέσαν, καὶ τὴν σὴν σω-
τηριώδη, προσαναμένον κατάβα-
σιν. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμ-
βάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν 
κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ 
αἰνεσάτω τὸν Κύριον.  

Γαβριὴλ ὁ Ἀρχάγγελος, ἐπὶ σὲ 
Παναμώμητε, ἐμφανῶς ἐλεύσεται, 
καὶ βοήσει σοι· Χαῖρε κατάρας 
λυτήριον, πεσόντων ἀνόρθωσις, 
χαῖρε μόνη ἐκλεκτή, τῷ Θεῷ χρη-
ματίσασα, χαῖρε ἔμψυχε, τοῦ ἡλίου 
νεφέλη, ὑποδέχου, τὸν Ἀσώματον 
ἐν μήτρᾳ, τῇ σῇ οἰκῆσαι θελήσα-
ντα. 

Δόξα... Καὶ νῦν...  
Θεοτοκίον 

Ἦχος δ'. Ἰδιόμελον 
Γλῶσσαν ἣν οὐκ ἔγνω, ἤκουσεν 

ἡ Θεοτόκος· ἐλάλει γὰρ πρὸς 
αὐτὴν ὁ Ἀρχάγγελος, τοῦ εὐαγγε-
λισμοῦ τὰ ῥήματα· ὅθεν πιστῶς 
δεξαμένη τὸν ἀσπασμόν, συνέλαβέ 
σε τὸν προαιώνιον Θεόν· διὸ καὶ 
ἡμεῖς ἀγαλλόμενοι βοῶμέν σοι· ὁ 
ἐξ αὐτῆς σαρκωθεὶς ἀτρέπτως 
Θεός, εἰρήνην τῷ Κόσμῳ δώρησαι, 
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα 
ἔλεος. 

Καὶ εὐθὺς ψάλλεται 
 Εἰς Ἦχον δ΄ 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. 
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς 
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, 
προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν 
σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν 
μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, 
Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ 
μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ 
Ἅγιον Πνεῦμα. 

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θε-
οῦ, 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. Ἀμήν. 

Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω 
σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς 
τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 
αἰῶνος. 

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι 
ἡμᾶς. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς 
τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν 
καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου 
εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ 
ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 
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Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, 
ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα΄ 
Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυ-
χήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. 

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, 
δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά 
σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ 
φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. 

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς 
γινώσκουσί σε. 

 Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ 
Πνεύματι. 

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

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἅγιος ὁ Θεός,  
Ἅγιος Ἰσχυρός,  
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἀπολυτίκιον.  
Ἦχος πλ. δ´. 

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς, λα-
βὼν ἐν γνώσει, ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰ-
ωσήφ, σπουδὴ ἐπέστη, ὁ Ἀσώμα-
τος λέγων τῇ Ἀπειρογάμῳ· ὁ κλί-
νας τῇ καταβάσει τοὺς οὐρανούς, 
χωρεῖται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοί. 
Ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου, λα-
βόντα δούλου μορφήν, ἐξίσταμαι 
κραυγάζειν σοι· χαῖρε, Νύμφη ἀ-
νύμφευτε..           

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 
ΑΝΤΙΦΩΝΑ  

Στίχ. α´. Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖ-
σθαι τῷ Κυρίῳ καὶ ψάλλειν τῷ ὀ-
νόματί σου, Ὕψιστε.  

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου,   
Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς. 

Στίχ. β´. Τοῦ ἀναγγέλλειν τῷ 
πρωὶ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθει-
άν σου κατὰ νύκτα.  

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτό-
κου... 

Στίχ. γ´. Ὅτι εὔφρανάς με, Κύρι-
ε, ἐν τοῖς ποιήμασί σου, καὶ ἐν 
τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἀγαλ-
λιάσομαι. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτό-
κου... 

Στίχ. δ´. Ὅτι εὐθὺς Κύριος ὁ Θε-
ὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν 
αὐτῷ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτό-
κου... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτό-

κου... 
Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  
Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

Ἀντίφωνον Β́.  
Ἦχος β´.  

Στίχ. α´. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, 
εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο· ἐνεδύσατο 
Κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο.  

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ,   ὁ ἀνα-
στὰς ἐκ νεκρῶν,   ψάλλοντάς σοι, 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. β´. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν 
οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται.  
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Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ,   ὁ ἀνα-
στὰς ἐκ νεκρῶν,   ψάλλοντάς σοι, 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. γ´. Θαυμαστοὶ οἱ μετεωρι-
σμοὶ τῆς θαλάσσης, θαυμαστὸς ἐν 
ὑψηλοῖς ὁ Κύριος.  

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ,   ὁ ἀνα-
στὰς ἐκ νεκρῶν,   ψάλλοντάς σοι, 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. δ´. Τὰ μαρτύριά σου ἐπι-
στώθησαν σφόδρα· τῷ οἴκῳ σου 
πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς μακρό-
τητα ἡμερῶν.  

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ,   ὁ ἀνα-
στὰς ἐκ νεκρῶν,   ψάλλοντάς σοι, 
Ἀλληλούϊα. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 
Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος 

τοῦ Θεοῦ,   ἀθάνατος ὑπάρχων   
καὶ καταδεξάμενος   διὰ τὴν ἡμε-
τέραν σωτηρίαν   σαρκωθῆναι ἐκ 
τῆς ἁγίας Θεοτόκου   καὶ ἀειπαρ-
θένου Μαρίας,   ἀτρέπτως ἐναν-
θρωπήσας,   σταυρωθείς τε, Χρι-
στὲ ὁ Θεός,   θανάτῳ θάνατον πα-
τήσας,   εἷς ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος,   
συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ   καὶ τῷ 
ἁγίῳ Πνεύματι,   σῶσον ἡμᾶς. 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  
καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 
Ἀντίφωνον Γ´.  

Ἦχος α´. 
Στίχ. α´. Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα 

τῷ Κυρίῳ, ἀλαλάξωμεν τῷ Θεῷ 
τῷ Σωτῆρι ἡμῶν. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν 
Ἁγίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι. 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. Προφθάσωμεν τὸ 
πρόσωπον αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει 
καὶ ἐν ψαλμοῖς ἀλαλάξωμεν αὐτῷ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν 
Ἁγίοις θαυμαστός... 

Στίχ. Ὅτι Θεὸς μέγας Κύριος 
καὶ βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
γῆν. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν 
Ἁγίοις θαυμαστός... 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 
Εἰσοδικόν. Ἦχος β´. 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ 
προσπέσωμεν Χριστῷ. Σῶσον ἡ-
μᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νε-
κρῶν, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα.      

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ´. 
Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς, λα-

βὼν ἐν γνώσει, ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰ-
ωσήφ, σπουδὴ ἐπέστη, ὁ Ἀσώμα-
τος λέγων τῇ Ἀπειρογάμῳ· ὁ κλί-
νας τῇ καταβάσει τοὺς οὐρανούς, 
χωρεῖται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοί. 
Ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου, λα-
βόντα δούλου μορφήν, ἐξίσταμαι 
κραυγάζειν σοι· χαῖρε, Νύμφη ἀ-
νύμφευτε. 

Κοντάκιον 
Ἦχος πλ. δ'.  

Αὐτόμελον 
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νι-

κητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν 
δεινῶν, εὐχαριστήρια, ἀναγράφω 
σοι ἡ Πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς 
ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, 
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευ-
θέρωσον ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, 
Νύμφη ἀνύμφευτε. 
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 Τρισάγιον Ἀποστόλου 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (γ΄) 
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ 

Ἁγίῳ Πνεύματι.  
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν.  
Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον 

ἡμᾶς.  
Δύναμις. 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
Προκείμενον.  Ἦχος γ΄. 

ᾨδὴ τῆς Θεοτόκου. 
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου, τὸν 

Κύριον. 
Στίχ. α´. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν 

ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. 
Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς 

Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα. 
Ἀδελφοί, Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ 

πρώτη σκηνή, Ἀδελφοί, δικαιώμα-
τα λατρείας, τό τε ἅγιον κοσμικόν. 
Σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ 
πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία, καὶ ἡ 
τράπεζα, καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρ-
των, ἥτις λέγεται Ἅγια. Μετὰ δὲ 
τὸ δεύτερον καταπέτασμα, σκηνὴ 
ἡ λεγομένη Ἅγια Ἁγίων, χρυσοῦν 
ἔχουσα θυμιατήριον, καὶ τὴν κι-
βωτὸν τῆς Διαθήκης περικεκαλυμ-
μένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ 
στάμνος χρυσὴ ἔχουσα τὸ μάννα, 
καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσα-
σα, καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης. 
Ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶμ 
δόξης, κατασκιάζοντα τὸ ἱλα-
στήριον, περὶ ὧν οὐκ ἔτι νῦν 

λέγειν κατὰ μέρος. Τούτων δὲ 
οὕτω κατεσκευασμένων, εἰς μὲν 
τὴν πρώτην σκηνὴν διαπαντός 
εἰσίασιν οἱ Ἱερεῖς, τὰς λατρείας 
ἐπιτελοῦντες, εἰς δὲ τὴν δευτέραν 
ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ Ἀρχιε-
ρεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προ-
σφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ, καὶ τῶν τοῦ 
λαοῦ ἀγνοημάτων. 

Ἀλληλούϊα. Ἦχος πλ. β´.  
Στίχ. α´. Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ 

ἴδε. 
Στίχ. β´. Τὸ πρόσωπόν σου λιτα-

νεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ..  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
      

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  
τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.      

Εἰς τό· Ἐξαιρέτως  
Ὁ εἱρμὸς τῆς θ´ ᾠδῆς  
 ᾨδὴ θ΄. Ἦχος δ΄ 

Ἅπας γηγενής, σκιρτάτῳ τῷ 
πνεύματι, λαμπαδουχούμενος, πα-
νηγυριζέτω δέ, ἀΰλων Νόων, φύσις 
γεραίρουσα, τὰ ἱερὰ θαυμάσια, 
τῆς Θεομήτορος, καὶ βοάτω. 
Χαίροις παμμακάριστε, Θεοτόκε 
ἁγνή, ἀειπάρθενε. 

    
Κοινωνικόν. Ἦχος ά.  

Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, 
καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσο-
μαι. Ἀλληλούϊα. 

ἦχος β’  
Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, 

ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, 
εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον 
Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ 
ἡμᾶς ἔσωσεν.  
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Εἰς τό· Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί… 
Ἦχος β´. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν   
αἰνέσεώς σου, Κύριε,   ὅπως ἀνυ-
μνήσωμεν τὴν δόξαν σου,   ὅτι ἠξί-
ωσας ἡμᾶς   τῶν ἁγίων σου μετα-
σχεῖν μυστηρίων·   τήρησον ἡμᾶς 
ἐν τῷ σῷ ἁγιασμῷ,   ὅλην τὴν ἡμέ-
ραν   μελετῶντας τὴν δικαιοσύνην 
σου.   Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλ-
ληλούϊα. 

Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν.  
Ἦχος β´. 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημέ-
νον   ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰ-
ῶνος. ἐκ γ́ 

Ἀπόλυσις· Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν. 
Δι᾿ εὐχῶν... Ἀμήν. 
 

Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   
Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 
Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  
Κουλούρας Βέροιας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         


