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20-08-2022 Σαββάτου 
\ Μνήμη τοῦ Ἁγίου  

Προφήτου Σαμουήλ. 
Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... 

Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις: 
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος 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 
ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι 
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν… 

Στίχ, γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο 
αὕτη, καί ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλ-
μοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ἐκ στείρας ἐβλάστησας δικαιο-
σύνης καρπός, προφαίνων τὴν μέλ-
λουσαν εὐεργεσίαν ἡμῖν, Σαμουὴλ 
θεσπέσιε· ὅθεν ἱερατεύσας, παι-
διόθεν Κυρίῳ, ἔχρισας ὡς Προφή-
της, βασιλεῖς θείω μύρῳ. Καὶ νῦν 
τῶν σὲ εὐφημούντων, μάκαρ μνη-
μόνευε. 

Δόξα... Τό αὐτό 
Καὶ νῦν... Τῆς ἑορτῆς. 

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν 
ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κό-

σμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέ-
στης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρ-
χουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβεί-
αις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανά-
του τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις:  
Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
Μετὰ τὴν α’ Στιχολογίαν, 

Ἦχος α΄. Τὸν τάφον Σου Σωτήρ. 
Ὡς ἄστρον φαεινόν, τῇ Χριστοῦ 

Ἐκκλησίᾳ, ἐπέστη Σαμουήλ, ἡ 
ἁγία σου μνήμη, ἀκτῖσι θείας χάρι-
τος, μυστικῶς καταυγάζουσα, τοὺς 
ὑμνοῦντάς σου, τὰς ἱερὰς ἀρι-
στείας, δι’ ὧν ὄνομα, ἐπὶ τῆς γῆς 
τοῦ Κυρίου, μεγάλως ἐδόξασας. 

Δόξα...  
Καρπόν σε Σαμουήλ, ὁ Θεὸς 

ἀκαρπίας, ἀνέδειξεν εὐχήν, τῆς μη-
τρός σου πληρώσας· διὸ καθικε-
τεύω σε, ἐκτενῶς αὐτῷ πρέσβευε, 
τῆς καρδίας μου, τὴν νοητὴν ἀκαρ-
πίαν, καὶ τὴν στείρωσιν, ἐν ἀνει-
κάστῳ ἐλέει, τελείως ἰάσασθαι. 

Καὶ νῦν... Τῆς Ἑορτῆς. 
Ὁ πάντιμος χορός, τῶν σοφῶν 

Ἀποστόλων, ἠθροίσθη θαυμαστῶς, 
τοῦ κηδεῦσαι ἐνδόξως, τὸ σῶμά 
σου τὸ ἄχραντον, Θεοτόκε 
Πανύμνητε, οἷς συνύμνησαν, καὶ 
τῶν Ἀγγέλων τὰ πλήθη, τὴν 
Μετάστασιν, τὴν σὴν σεπτῶς εὐφη-
μοῦντες, ἣν πίστει ἑορτάζομεν. 

Μετὰ τὴν β’ Στιχολογίαν,  
Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα. 

Τὴν καθαρότητα, τῆς διανοίας 
σου, καὶ τὸ σεβάσμιον, τῆς πολι-
τείας σου, ὁ τὰς καρδίας ἐρευνῶν, 
νεφρούς τε πάντων ἀνθρώπων, 
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ἐγκωκὼς ἐπώφθη σοι, ἐν νυκτὶ 
ἀποστέλλων σε, Σαμουὴλ ἐλέγχο-
ντα, τὸν Σαοὺλ ἁμαρτήσαντα, καὶ 
κρίνοντα θεσμίοις τοῦ Νόμου, τὸν 
Ἰσραὴλ ἐν παῤῥησίᾳ. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Τῆς Ἑορτῆς. 
Ἐν τῇ Γεννήσει σου, σύλληψις 

ἄσπορος, ἐν τῇ Κοιμήσει σου, 
νέκρωσις ἄφθορος, θαῦμα ἐν 
θαύματι διπλοῦν, συνέδραμε Θε-
οτόκε· πῶς γὰρ ἡ ἀπείρανδρος, 
βρεφοτρόφος ἁγνεύουσα; πῶς δὲ ἡ 
μητρόθεος, νεκροφόρος μυρίζουσα; 
Διὸ σὺν τῷ Ἀγγέλῳ βοῶμέν σοι· 
Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη. 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον 
Ἦχος δ΄. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Περικείμενος φαιδρῶς, ἀαρωνί-
τιδα στολήν, ἐλειτούργησας καλῶς, 
καὶ προσενήνοχας Θεῷ, τὰς κατὰ 
Νόμον θυσίαν ἐν εὐσεβείᾳ· ὅθεν σε 
πιστῶς, μακαρίζομεν, πάντες οἱ πι-
στοί, ἀνακράζοντες· ὦ Σαμουὴλ 
Προφῆτα θεηγόρε, ὃν θαυμαστῶς 
προετύπωσας, Χριστὸν δυσώπει, 
ἀκαταπαύστως, σῶσαι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Τῆς Ἑορτῆς. 
Ἀναβόησον Δαυΐδ, τὶς ἡ πα-

ροῦσα Ἑορτὴ; Ἣν ἀνύμνησα φη-
σίν, ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν Ψαλμῶν, ὡς 
θυγατέρα θεόπαιδα καὶ Παρθένον, 
μετέστησεν αὐτήν, πρὸς τὰς 
ἐκεῖθεν μονάς, Χριστὸς ὁ ἐξ αὐτῆς, 
ἄνευ σπορᾶς γεννηθείς· καὶ διὰ 
τοῦτο χαίρουσι, μητέρες καὶ θυγα-
τέρες καὶ νύμφαι Χριστοῦ, βοῶσαι· 
Χαῖρε, ἡ μεταστᾶσα πρὸς τὰ ἄνω 
βασίλεια. 

Ὁ Ν' ψαλμὸς (χύμα)  

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 ἁμαρτίας 
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. 

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

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ 
ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνι-
σον 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 ἡγεμο-
νικῷ στήριξόν με. 
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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, καὶ ἐλέησόν 
με ὁ Θεός. 

Εἶτα, Ὁ α’ Κανὼν τῆς Ἑορτῆς, 
ᾠδὴ α' Ἦχος α'  Ὁ Εἱρμὸς 

Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ, ἡ 
ἱερὰ καὶ εὐκλεὴς Παρθένε μνήμη 
σου, πάντας συνηγάγετο, πρὸς 
εὐφροσύνην τοὺς πιστούς, ἐξαρ-
χούσης Μαριάμ, μετὰ χορῶν καὶ 
τυμπάνων τῷ σῷ, ᾄδοντας Μονο-
γενεῖ, ἐνδόξως ὅτι δεδόξασται.  

(δίς) 
Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 

ἡμᾶς.  
Ἀμφεπονεῖτο ἀΰλων τάξις, 

οὐρανοβάμων ἐν Σιὼν τὸ θεῖον 
σῶμά σου, ἄφνω δὲ συῤῥεύσασα, 
τῶν Ἀποστόλων ἡ πληθύς, ἐκ 

περάτων Θεοτόκε, σοὶ παρέστησαν 
ἄρδην· μεθ' ὧν ἄχραντε, σοῦ τὴν 
σεπτήν, Παρθένε μνήμην δοξάζο-
μεν.   

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς.  
Νικητικὰ μὲν βραβεῖα ἢρω, 

κατὰ τῆς φύσεως Ἁγνή, Θεὸν 
κυήσασα, ὅμως μιμουμένη δέ, τὸν 
ποιητήν σου καὶ Υἱόν, ὑπὲρ φύσιν 
ὑποκύπτεις, τοῖς τῆς φύσεως 
νόμοις, διὸ θνῄσκουσα, σὺν τῷ Υἱῷ 
ἐγείρῃ διαιωνίζουσα.  

καὶ τοῦ Προφήτου δύο. 
Ὁ α’ Κανὼν τοῦ Προφήτου,  

ᾨδὴ α'.  
Ἦχος δ'. Τριστάτας κραταιούς. 

Στίχ.Προφήτα τοῦ Χριστοῦ πρέ-
σβευε ὑπέρ ἡμῶν. 
Τὴν στεῖράν μου ψυχήν, ἀρετῶν 

εὐτεκνίαν, ἐκβλαστάνειν σαῖς 
εὐχαῖς, ἀξίωσον σοφέ, στει-
ρευούσης τὸ βλάστημα, ὅπως σου 
ἀνευφημήσω, τὴν φωσφόρον 
πανήγυριν, ἱεροῖς Σαμουὴλ 
μελῳδήμασιν. 

Στίχ.Προφήτα τοῦ Χριστοῦ πρέ-
σβευε ὑπέρ ἡμῶν. 
Ὁ πάλαι τὴν νηδύν, διανοίξας 

τῆς Σάρρας, τὴν τῆς Ἄννης προ-
σευχήν, πληροῖ περιφανῶς, καὶ τὴν 
ἄγονον γόνιμον, χάριτι ἀποτελέσας 
Σαμουὴλ ὡς ἀστέρα σε, ἐξ αὐτῆς 
ἀνατεῖλαι ηὐδόκησεν. 

Στίχ.Προφήτα τοῦ Χριστοῦ πρέ-
σβευε ὑπέρ ἡμῶν. 
Τῇ θείᾳ ἱερῶς, συνακμάσας 

παμμάκαρ, διπλοΐδι τὴν ψυχήν, 
ἀκτῖσι μυστικαῖς ἐφωτίσθης τοῦ 
Πνεύματος, πᾶσαν μύησιν θεόφρον 
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μυηθείς, καὶ ὡς Ἄγγελος, λει-
τουργήσας Θεῷ παντοκράτορι. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς. Θεοτοκίον. 
Ὁ ὢν σὺν τῷ Πατρί, ὡς Υἱὸς πρὸ 

αἰώνων, ἐπ' ἐσχάτων σαρκωθείς, 
Υἱός σου ἀληθῶς, ἐχρημάτισεν 
Ἄχραντε, ἅπαντας υἱοθετήσας, τῷ 
Θεῷ διὰ πίστεως, δουλωθέντας 
δεινῷ πολεμήτορι.  

Ὁ β’ Κανών.  ᾨδὴ α’. 
 Ἦχος πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. 

Στίχ.Προφήτα τοῦ Χριστοῦ 
πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν. 
Ἐν οὐρανοῖς περιπολεύων ἄρι-

στα, ὁ ἐκ Λευΐ τῆς φυλῆς, θαυμα-
στῶς βλαστήσας, Σαμουὴλ μακά-
ριε, παρὰ Θεοῦ μοι αἴτησαι, τοῦ 
Ὑψίστου σοφίαν, ὡς ἂν ὑφάνω ὁ 
ἄμουσος, τόνδε σοι τὸν ὕμνον γη-
θόμενος. 

Στίχ.Προφήτα τοῦ Χριστοῦ πρέ-
σβευε ὑπέρ ἡμῶν. 
Ἀπὸ λαγόνων θαυμαστῶς ἀνέ-

τειλας, στειρωτικῶν ὡς ἀστήρ, Σα-
μουὴλ φωσφόρος, προμηθείᾳ 
κρείττονι, καὶ θείοις ἀπαυγάσμασι, 
τῆς λαμπρᾶς σου σοφίας, τῆς τοῦ 
λαοῦ σου διέλυσας, ζοφερᾶς κα-
κίας τὴν νέφωσιν. 

Δόξα…   
Δικαιοσύνης ὡς καρπὸς μακά-

ριε, τῷ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ, ἐν Σηλὼν 
προσήχθης, δῶρον εὐαπόδεκτον· 
ἐντεῦθεν τὴν τοῦ Πνεύματος, 
εἰσδεξάμενος χάριν, ὦ Σαμουὴλ 
προητοίμασας, τοῦ Χριστοῦ ὁδὸν 
τὴν σωτήριον. 

Καὶ νῦν…Θεοτοκίον. 

Κλίμαξ ἐδείχθης ἀληθῶς μετάρ-
σιος, δι’ ἧς κατῆλθεν ἐν γῇ, τοῦ Πα-
τρὸς ὁ Λόγος, ἄνθρωπος γενόμε-
νος· διό Σε Θεονύμφευτε, οἱ πιστοὶ 
εὐφημοῦμεν, τὸν τοῦ Ἀγγέλου 
βοῶντές Σοι, ἀσπασμὸν ἐνθέως γη-
θόμενοι. 

Ὁ α’ Κανὼν τῆς Ἑορτῆς 
ᾠδὴ γ' Ἦχος α'  Ὁ Εἱρμὸς 

Ἡ δημιουργική, καὶ συνεκτικὴ 
τῶν ἁπάντων, Θεοῦ σοφία καὶ 
δύναμις, ἀκλινῆ ἀκράδαντον, τὴν 
Ἐκκλησίαν στήριξον Χριστέ· μόνος 
γὰρ εἶ ἅγιος, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυ-
όμενος. (δίς) 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς.  
Γυναῖκά σε θνητήν, ἀλλ' ὑπερ-

φυῶς καὶ Μητέρα, Θεοῦ εἰδότες 
Πανάμωμε, οἱ κλεινοὶ Ἀπόστολοι, 
πεφρικυίαις ἥπτοντο χερσί, δόξῃ 
ἀπαστράπτουσαν, ὡς θεοδόχον 
σκῆνος θεώμενοι.   

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς.  
Ὑπέφθασε χερσί, ταῖς 

ὑβριστικαῖς τοῦ αὐθάδους, τομὴν ἡ 
δίκη ἐπάξασα, τοῦ Θεοῦ 
φυλάξαντος, τὸ σέβας τῇ ἐμψύχῳ 
κιβωτῷ, δόξῃ τῆς θεότητος, ἐν ᾗ ὁ 
Λόγος σάρξ ἐχρημάτισε.  

Ὁ α’ Κανὼν τοῦ Προφήτου  
ᾨδὴ γ'. Οὐκ ἐν σοφίᾳ. 

Στίχ.Προφήτα τοῦ Χριστοῦ πρέ-
σβευε ὑπέρ ἡμῶν. 
Ὑψηλοτάτως, τῷ Θεῷ προσκολ-

λώμενος ἔνδοξε, ἠγαπήθης παρ' 
αὐτοῦ, φρονήσει θείᾳ κοσμούμε-
νος, καὶ ἀκεραιότητι, καλλωπι-
ζόμενος. 



20-08-2022 ΟΡΘΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ 

5 
 

Στίχ.Προφήτα τοῦ Χριστοῦ 
πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν. 
Βίον Ἀγγέλων, ἐπὶ γῆς Σαμουὴλ 

ἐνδεικνύμενος, συλλαλοῦντας 
ἐμφανῶς, Ἀγγέλους ἔσχες μακάριε, 
καὶ τὰ ὑπὲρ ἔννοιαν, μυσταγω-
γοῦντάς σε. 

Στίχ.Προφήτα τοῦ Χριστοῦ πρέ-
σβευε ὑπέρ ἡμῶν. 
Λαμπρὸν τὸ ὄμμα, τῆς ψυχῆς 

ἱερῶς προσκτησάμενος, βλέπεις 
ὄντως τὰ μακράν, ὡς ἐνεστῶτα 
μακάριε, Προφήτης δεικνύμενος, 
τοῦ Παντοκράτορος. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς. Θεοτοκίον. 
Ἐκ σοῦ προῆλθεν, Ἰησοῦς ὁ Χρι-

στὸς σωματούμενος, καὶ ἐθέωσεν 
ἡμᾶς, σαρκὸς προσλήψει 
πανάμωμε· ὅθεν ὡς Μητέρα σε, 
τούτου γεραίρομεν. 

Ἕτερος. Οὐρανίας ἁψῖδος. 
Στίχ.Προφήτα τοῦ Χριστοῦ πρέ-

σβευε ὑπέρ ἡμῶν. 
Ἀρετῇ συνακμάσας πνευμα-

τικῶς ἔνδοξε, εἵλκυσας ὑψόθεν τὴν 
χάριν, τοῦ θείου Πνεύματος· ὅθεν 
προσήνεγκας, τὴν κατὰ Νόμον λα-
τρείαν, Σαμουὴλ ὡς ἄγγελος, τῷ 
παντοκράτορι. 

Στίχ.Προφήτα τοῦ Χριστοῦ πρέ-
σβευε ὑπέρ ἡμῶν. 
Ἀληθῶς ἐχαρίσθης ὦ Σαμουὴλ 

ἔνδοξε, τῇ μητρὶ πιστῶς εὐξαμένη, 
δῶρον ποθούμενον, παρ’ ἧς ἀντί-
δωρον, ἐν τῇ σκηνῇ προσηνέχθης, 
τοῦ Θεοῦ σεβάσμιε, τοῦ παντοκρά-
τορος. 

Δόξα…   

Νομοφύλαξ ἐδείχθης ὦ Σα-
μουὴλ ἄριστος, θείων Μωϋσέως 
δογμάτων, ὡς πλήρης πίστεως· καὶ 
ὑπὲρ ἔννοιαν, κατὰ τὸν Νόμον Κυ-
ρίου, ἀριστεύσας στέφανον, ἐδέξω 
ἄφθαρτον. 

Καὶ νῦν…Θεοτοκίον. 
Ὑπεράμωμε Κόρη οἱ εὐσεβεῖς 

ἔγνωμεν, νοητήν Σε πάντες λυ-
χνίαν, ἐν σκότει φαίνουσαν· Σὺ 
γὰρ τὸ ἄστεκτον, ἐν τῇ ἁγίᾳ γαστρί 
Σου, ὑπεδέξω ἄχραντε, πῦρ τῆς 
Θεότητος. 

 Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις: Ὅτι 
σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,...   

Κάθισμα. Ἦχος γ'. Θείας Πίστεως. 
Νόμου κρίμασιν ἐντεθραμμένος, 

χρῖσμα τίμιον εἰσδεδεγμένος, ὡς 
Ἀαρὼν ἱερωσύνῃ διέπρεψας, καὶ 
λαμπρυνθεὶς τὴν καρδίαν τῷ 
Πνεύματι, ὡς ἐνεστῶτα τὰ πόρρω 
διέβλεψας, ἱερώτατε, Χριστὸν τὸν 
Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ 
μέγα ἔλεος. 

Δόξα…  Καὶ νῦν… 
Τῆς Ἑορτῆς. Τὴν ὡραιότητα 

Ἐν τῇ Γεννήσει σου, σύλληψις 
ἄσπορος, ἐν τῇ Κοιμήσει σου, 
νέκρωσις ἄφθορος, θαῦμα ἐν 
θαύματι διπλοῦν, συνέδραμε Θε-
οτόκε· πῶς γὰρ ἡ ἀπείρανδρος, 
βρεφοτρόφος ἁγνεύουσα; πῶς δὲ ἡ 
Μητρόθεος,νεκροφόρος μυρίζουσα· 
διὸ σὺν τῷ Ἀγγέλῳ βοῶμέν σοι· 
Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη.  

Κοντάκιον.  
Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον. 

Πιστευθεὶς τὰ κρίματα, τοῦ 
θείου Νόμου, Ἰσραὴλ διήγγειλας, 
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ἐν παῤῥησίᾳ Σαμουήλ, τὸ τοῦ Ὑψί-
στου δικαίωμα· ὅθεν σε πάντες, πι-
στῶς μακαρίζομεν. 

Ὁ Οἶκος. 
Πιστοῖς ἐπέστη παμφαής, καὶ 

εὔσημος ἡμέρα, Προφήτου τοῦ 
ἐνδόξου· χορεύσωμεν ἐνθέως, καὶ 
εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ· οὗτος γὰρ 
ἐκ τῆς στείρας, θείῳ βουλήματι 
βλαστήσας, τῇ ἐξ ὕψους χάριτι, ἐκ 
βρέφους πεπλήρωται, καὶ πρὸ 
προσώπου ἀμέμπτως τοῦ Θεοῦ, ἐν 
τῇ σκηνῇ προσαχθεὶς ἐλειτούργησε, 
τὴν κατὰ Νόμον λατρείαν, προτυ-
πούσαν Χριστοῦ, τὴν σφαγὴν τὴν 
σωτήριον. Διὸ αὐτῷ ἐκβοήσωμεν· 
Σαμουὴλ μακάριε, μεσίτης ἡμῶν 
γενοῦ πρὸς Θεὸν ἀληθής, ἴνα σε 
πάντες, πιστῶς μακαρίζομεν. 

Συναξάριον. 
Τῇ Κ΄ τοῦ Μηνός Αὐγούστου, 

Μνήμη τοῦ Προφήτου Σαμουήλ. 
Στίχοι 

Μύσας τελευτῇ καὶ Σαμουὴλ ὁ 
βλέπων, 

Τὸ ζῶν ἀεὶ φῶς καὶ τελευτήσας 
βλέπει. 

Βῆ δ’ ὁρόων μέλλοντα Σαμουὴλ 
εἰκάδι ἔνθεν. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν 

Ἁγίων Τριάκοντα Ἑπτὰ Μαρτύ-
ρων, τῶν ἐν Βιζύῃ τῆς Θράκης μαρ-
τυρησάντων. 

Τρεῖς ἐνδέουσι πρὸς τὸ τοὺς κε-
καυμένους, 

Χάριν Τριάς σοῦ, τετράκις τε-
λεῖν δέκα. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν 

Ἁγίων Μαρτύρων Σεβήρου καὶ 
Μέμνονος τοῦ κεντυρίωνος. 

Στίχοι 

Ξίφει παθῶν Σεβῆρος εὗρεν 
ἀξίως, 

ἔπαθλα λαμπρὰ τοῦ διὰ ξίφους 
πάθους. 

Ἔχει τὸ πῦρ σε πρὸς βραχὺν 
Μέμνον χρόνον, 

Μένει δὲ σε στέφανος ἐς ἀεὶ 
μένων. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ 

Ἁγίου Μάρτυρος Λουκίου τοῦ βου-
λευτοῦ 

Στίχοι 
Βουλὰς ὅλας παρῆλθες τὰς 

Ἀχιτόφελ, 
Βουλῇ μιᾷ Λούκιος ἀθλήσας 

ξίφει. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν 

Ἁγίων Μαρτύρων Ἡλιοδώρου καὶ 
Δοσᾶ 

Στίχοι 
Ἡλιόδωρος καὶ Δοσᾶς, οἱ γεννά-

δαι, 
ἤθλησαν ἄμφω ἀνδρικῶς Xρι-

στοῦ χάριν. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν 

Ἁγίων Μαρτύρων Ῥηγίνου καὶ 
Ὀρέστου τῶν έν Κύπρῳ.  
Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις 

Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον 
ἡμᾶς. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 
Τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 

ᾨδὴ ά. Ἦχος α´. 
Πεποικιλμένη   τῇ θείᾳ δόξῃ   ἡ 

ἱερὰ καὶ εὐκλεής,   Παρθένε, μνήμη 
σου   πάντας συνηγάγετο   πρὸς 
εὐφροσύνην τοὺς πιστούς,   ἐξαρ-
χούσης Μαριὰμ   μετὰ χορῶν καὶ 
τυμπάνων,   τῷ σῷ ᾄδοντας μονο-
γενεῖ·   Ἐνδόξως ὅτι δεδόξασται. 
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ᾨδὴ γ́. 
Ἡ δημιουργικὴ καὶ συνεκτικὴ 

τῶν ἁπάντων   Θεοῦ σοφία καὶ δύ-
ναμις,   ἀκλινῆ, ἀκράδαντον   τὴν 
Ἐκκλησίαν στήριξον,   Χριστέ·   
μόνος γὰρ εἶ ἅγιος,   ὁ ἐν ἁγίοις 
ἀναπαυόμενος. 

ᾨδὴ δ´. 
Ῥήσεις προφητῶν καὶ αἰνίγματα   

τὴν σάρκωσιν ὑπέφηναν   τὴν ἐκ 
Παρθένου σου, Χριστέ,   φέγγος ἀ-
στραπῆς σου   εἰς φῶς ἐθνῶν ἐξε-
λεύσεσθαι·   καὶ φωνεῖ σοι ἄβυσ-
σος   ἐν ἀγαλλιάσει·   Τῇ δυνάμει 
σου δόξα, φιλάνθρωπε. 

ᾨδὴ έ. 
Τὸ θεῖον καὶ ἄρρητον κάλλος   

τῶν ἀρετῶν σου, Χριστέ, διηγήσο-
μαι·   ἐξ ἀιδίου γὰρ δόξης συναΐ-
διον   καὶ ἐνυπόστατον λάμψας ἀ-
παύγασμα,   παρθενικῆς ἀπὸ γα-
στρός,   τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ   
σωματωθεὶς ἀνέτειλας ἥλιος. 

ᾨδὴ στ́. 
Ἅλιον, ποντογενές,   κητῷον ἐν-

τόσθιον πῦρ   τῆς τριημέρου ταφῆς 
σου   τὶ προεικόνισμα,   οὗ Ἰωνᾶς 
ὑποφήτης ἀναδέδεικται·   σεσω-
σμένος γάρ, ὡς καὶ προὐπέπωτο,   
ἀσινὴς ἐβόα·   Θύσω σοι μετὰ φω-
νῆς   αἰνέσεως, Κύριε. 

ᾨδὴ ζ´. 
Ἰταμῷ θυμῷ τε καὶ πυρὶ   θεῖος 

ἔρως ἀντιταττόμενος   τὸ μὲν πῦρ 
ἐδρόσιζε,   τῷ θυμῷ δὲ ἐγέλα,   θε-
οπνεύστῳ λογικῇ   τῇ τῶν ὁσίων 
τριφθόγγῳ λύρᾳ   ἀντιφθεγγόμενος   
μουσικοῖς ὀργάνοις   ἐν μέσῳ φλο-
γός· Ὁ δεδοξασμένος   τῶν πατέ-
ρων καὶ ἡμῶν   Θεός, εὐλογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ ή. 
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυ-

νοῦμεν  
τὸν Κύριον,   ὑμνοῦντες καὶ ὑπε-
ρυψοῦντες αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Φλόγα δροσίζουσαν ὁσίους,   
δυσσεβεῖς δὲ καταφλέγουσαν   ἄγ-
γελος Θεοῦ   ὁ πανσθενὴς ἔδειξε 
παισί·   ζωαρχικὴν δὲ πηγὴν   εἰρ-
γάσατο τὴν Θεοτόκον,   φθορὰν θα-
νάτου   καὶ ζωὴν βλυστάνουσαν 
τοῖς μέλπουσι·   Τὸν δημιουργὸν 
μόνον ὑμνοῦμεν   οἱ λελυτρωμένοι   
καὶ ὑπερυψοῦμεν   εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας. 

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτὸς...  
ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ( Ἦχος πλ. 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 Θεοτό-
κον, σὲ μεγαλύνομεν. 

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

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

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… 
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Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν 
βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπε-
ρηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ 

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

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παι-

δὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, κα-
θὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας 
ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 
αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Καταβασία 

Στίχ. Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μα-
καρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον. 
Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, 

ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθε-
νεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνη-
στεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τόκον 
Παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, 
σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τὴν κληρο-
νομίαν σου. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνη-
σις: Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυ-
νάμεις... 

Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἁγίου Προφήτου. 
Ἦχος γ'. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 

Ὁ Σαμουὴλ ὑμνείσθω, ὁ πρὸ 
συλλήψεως δοθείς, δοτὸς Θεῷ τῷ 
Ὑψίστῳ ὑπὸ μητρὸς πανευκλεοῦς, 
καὶ βασιλεῖς χρίων οὗτος, ὡς Ἱε-
ρεὺς καὶ Προφήτης.  

Ἐξαποστειλάριον τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος γ'. 
Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συνα-

θροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῇ τῷ 
χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα, 

καὶ σὺ Υἱὲ καὶ Θεέ μου παράλαβέ 
μου τὸ πνεῦμα.  

ΑΙΝΟΙ ΗΧΟΣ 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 Ἄγγε-

λοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ 
δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος 
τῷ Θεῷ.  

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυ-
ναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν 
κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης 
αὐτοῦ. 

Ἦχος δ'  Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι 

Ὡς οὐράνιον ἄνθρωπον, καὶ 
ἐπίγειον ἄγγελον, ὡς Προφήτην ἔν-
θεον τοῦ παντάνακτος, καὶ λει-
τουργὸν ἱερώτατον, ποιμένα ὡς 
πάνσοφον, θεομάκαρ Σαμουήλ, 
τῶν πιστῶν τὰ συστήματα, εὐφη-
μοῦμέν σε, ἐκτελοῦντες ἐν ὕμνοις 
ἐγκωμίων, τὴν ὑπέρφωτόν σου 
μνήμην, ὑπὲρ τὸν ἥλιον λάμπου-
σαν. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλ-
πιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ 
καὶ κιθάρᾳ. 
Οὐρανίῳ βουλήματι, ἐκ τῆς 

στείρας ἐβλάστησας, εὐξαμένης 
ἔνδοξε τῷ παντάνακτι, δικαιοσύ-
νης μακάριος, καρπὸς ἀληθέστατα, 
καὶ ἁγία ἀπαρχή, τῇ σκηνῇ προσε-
νήνεξαι, καὶ πεπίστευσαι, παιδιό-
θεν τοῦ Νόμου τὴν λατρείαν, Σα-
μουὴλ ἠγλαϊσμένε, τῶν Προφητῶν 
ἐγκαλλώπισμα. 
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Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ 
καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς 
καὶ ὀργάνῳ. 
Μωϋσέως ἐφύλαξας, ἀκριβῶς τὰ 

προστάγματα, Σαμουὴλ μακάριε 
ὡς θεόσοφος, καὶ τῷ λαῷ σου δι-
ήγγειλας, ὡς ζήλῳ πυρούμενος, 
οὐρανίῳ τὴν ψυχήν, τοῦ Θεοῦ τὸ 
δικαίωμα, τοῦ λαλήσαντος, διὰ Νό-
μου ἐν ὄρει τῷ Σιναίῳ, τοῦ καὶ 
μέλλοντος λαλῆσαι, ἐν τῷ Υἱῷ ὡς 
φιλεύσπλαγχνος. 

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

τελευτῇ μύσας ἔνδοξε, Σαμουὴλ ὁ 
βλέπων ψυχῆς ἀκοίμητον, ὄντως τὸ 
ὄμμα ἐτήρησας, καὶ βλέπεις γηθό-
μενος, ἐν ὑψίστοις τὸ ζῶν φῶς, 
μνημονεύων ἑκάστοτε, τῶν ἐν 
ᾄσμασιν, ἐκτελούντων τὴν μνήμην 
σου Προφῆτα, καὶ ἐν πίστει προ-
σιόντων, τῇ κραταιᾷ ἀντιλήψει 
σου. 

Δόξα…  Ἦχος πλ. α΄. 
Τὸν ὀξυγράφον τοῦ Πνεύματος 

κάλαμον, καὶ μυστικῶν θεωριῶν 
ἐπόπτην, τὸν ὑποφήτην τῶν ἄνω 
μυστηρίων, Σαμουὴλ τὸν μακάριον, 
ἐν ὕμνοις ἐγκωμίων τιμήσωμεν. 
Οὗτος γὰρ ὁ ἰσάγγελος, ἐκ νηδύος 
στειρωτικῆς, θεουργικῷ τεχθεὶς 
βουλήματι, καὶ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ 
σκηνῇ, ὡς ἀπαρχὴ ἱερὰ ἀνατεθείς, 
κατὰ τὸν Νόμον ἀμέμπτως ἐλει-
τούργησε· καὶ οἷς πεπίστευται 
κατὰ Μωσέαν θεσμοῖς, ὡς ζηλωτὴς 
ζήλῳ Κυρίῳ ζηλώσας, τὸν Ἰσραὴλ 

παῤῥησίᾳ ἔκρινεν. Ὅθεν ὡς θερά-
πων Κυρίου ἀληθής, τῇ ἀχειροποι-
ήτῳ σκηνῇ εἰσωκισθείς, πρόσωπον 
πρὸς πρόσωπον, ὁρᾷ ἅπερ ἐπεπό-
θησε, καὶ πρεσβεύει ὑπὲρ ἡμῶν 
ἐκτενῶς, τῶν εὐλαβῶς αὐτοῦ ἐπι-
τελούντων, τὴν μνήμην τὴν ὑπέρ-
φωτον. 

Καὶ νῦν…Τῆς Ἑορτῆς 
Ἦχος πλ. α΄ 

ᾌσατε λαοί, τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν ᾄσατε· σήμερον γὰρ τὴν 
ὁλόφωτον ψυχὴν αὐτῆς, εἰς τὰς 
ἀχράντους παλάμας, τοῦ ἐξ αὐτῆς 
σαρκωθέντος ἄνευ σπορᾶς, πα-
ρατίθησιν, ᾧ καὶ πρεσβεύει ἀδια-
λείπτως, δωρηθῆναι τῇ οἰκουμένῃ 
εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.  

 
Δοξολογία Μεγάλη  

Ἦχος  πλ. α΄ . 
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 μο-
νογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, 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. 
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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 δε-
δοξασμένον 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. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

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 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 δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ἐκ στείρας ἐβλάστησας δικαιο-
σύνης καρπός, προφαίνων τὴν μέλ-
λουσαν εὐεργεσίαν ἡμῖν, Σαμουὴλ 
θεσπέσιε· ὅθεν ἱερατεύσας, παι-
διόθεν Κυρίῳ, ἔχρισας ὡς Προφή-
της, βασιλεῖς θείω μύρῳ. Καὶ νῦν 
τῶν σὲ εὐφημούντων, μάκαρ μνη-
μόνευε. 

 
ΕΙΣ ΤΗΝ  

ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 
 Ἀντίφωνον Α΄ τῆς ἑορτῆς 

Ἦχος β´. 
Στίχ. α΄. Ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ 

πᾶσα ἡ γῆ. 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 

Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 
Στίχος β'. Ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ, 

αἰνεῖτε τὸ ὄνομα αὐτοῦ., 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 

Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς 
Στίχος γ'. Ἐν πόλει Κυρίου τῶν 

δυνάμεων, ἐν πόλει Θεοῦ ἡμῶν. 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 

Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς 
Στίχος δ'. Ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ 

τόπος αὐτοῦ, καὶ τὸ κατοικητήριον 
αὐτοῦ ἐν Σιών. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς 

Δόξα Πατρί…Καὶ νῦν. 



20-08-2022 ΟΡΘΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ 

11 
 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς 

Ἀντίφωνον Β΄ 
Ἦχος β´. 

Στίχος α'. Ἀγαπᾷ Κύριος τὰς 
πύλας Σιών, ὑπὲρ πάντα τὰ 
σκηνώματα Ἰακώβ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ 
ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχος β'. Δεδοξασμένα ἐλαλήθη 
περὶ σοῦ, ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ 
ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχος γ'. Ὁ Θεὸς ἐθεμελίωσεν 
αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ 
ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχος δ'. Ἡγίασε τὸ σκήνωμα 
αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ 
ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Δόξα Πατρὶ…Καὶ νῦν… 
Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ 

Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ κα-
ταδεξάμενος, 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, συνδοξαζόμε-
νος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ 
Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀντίφωνον Γ΄   Ἦχος ά. 
Στίχος α'. Ἑτοίμη ἡ καρδία μου, 

ὁ Θεός, ἑτοίμη ἡ καρδία μου. 

Ἦχος α'  Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρ-
θενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει 
τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. 
Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ 
ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρε-
σβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ 
θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Στίχος β'. Τὶ ἀνταποδώσω τῷ 
Κυρίῳ περὶ πάντων ὧν ἀντα-
πέδωκέ μοι; 

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν 
ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν 
κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. 
Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ 
ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρε-
σβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ 
θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Στίχος γ'. Ποτήριον σωτηρίου 
λήψομαι, καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπι-
καλέσομαι. 

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν 
ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν 
κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. 
Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ 
ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρε-
σβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ 
θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Εἰσοδικὸν 
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ 

προσπέσωμεν Χριστῷ, σῶσον ἡμᾶς 
Υἱὲ Θεοῦ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός, 
ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς.  Ἦχος α'  
Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν 

ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν 
κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. 
Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ 
ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρε-
σβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ 
θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.  
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Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. 
Ἐκ στείρας ἐβλάστησας δικαιο-

σύνης καρπός, προφαίνων τὴν μέλ-
λουσαν εὐεργεσίαν ἡμῖν, Σαμουὴλ 
θεσπέσιε· ὅθεν ἱερατεύσας, παι-
διόθεν Κυρίῳ, ἔχρισας ὡς Προφή-
της, βασιλεῖς θείω μύρῳ. Καὶ νῦν 
τῶν σὲ εὐφημούντων, μάκαρ μνη-
μόνευε. 

Τοῦ Ναοῦ 
Κοντάκιον  Ἦχος πλ. β' Αὐτόμελον 

Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον 
Θεοτόκον, καὶ προστασίαις 
ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ 
νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν, ὡς γὰρ 
ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν 
μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας 
ἀειπάρθενον.  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Προκείμενον. Ἦχος α’ 

Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ 
τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.  

Στίχ. Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ 
μου΄ Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν 
θῶ τοὺς ἐχθροὺς σου ὑποπόδιον 
τῶν ποδῶν σου.  
Καθολικῆς Ἐπιστολῆς Ἰακώβου 

τὸ Ἀνάγνωσμα   (ε’:10-20) 
Ἀδελφοί, ὑπόδειγμα λάβετε, τῆς 

κακοπαθείας καὶ τῆς μακροθυμίας 
τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν τῷ 
ὀνόματι Κυρίου. Ἰδοὺ μακαρίζο-
μεν τοὺς ὑπομένοντας· τὴν ὑπο-
μονὴν ᾿Ιὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος 
Κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός 
ἐστιν ὁ Κύριος καὶ οἰκτίρμων. Πρὸ 
πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ 
ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν 
γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ 
ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, καὶ τὸ οὒ οὔ, ἵνα 

μὴ εἰς ὑπόκρισιν πέσητε. Κακοπα-
θεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσευχέσθω· 
εὐθυμεῖ τις· Ψαλλέτω. Ἀσθενεῖ τις 
ἐν ὑμῖν; Προσκαλεσάσθω τοὺς 
πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ 
προσευξάσθωσαν ἐπ᾿ αὐτὸν 
ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ 
ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς 
πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ 
ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρ-
τίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται 
αὐτῷ. Ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ 
παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ 
ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει 
δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. 
᾿Ηλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς 
ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο 
τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ 
τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας 
ἕξ· καὶ πάλιν προσηύξατο, καὶ ὁ 
οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκε καὶ ἡ γῆ 
ἐβλάστησε τὸν καρπὸν αὐτῆς. ᾿Α-
δελφοί, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ 
ἀπὸ τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπιστρέψῃ 
τις αὐτόν, γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπι-
στρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης 
ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ 
θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος 
ἁμαρτιῶν.  

Ἀλληλούϊα. (γ΄) Ἦχος πλ. δ΄ 

Μωυσῆς καὶ Ἀαρὼν ἐν τοῖς 
ἱερεῦσιν αὐτοῦ. 

Στίχ. Ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι καὶ 
ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν. 

Εἰς τό᾽Εξαιρέτως 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μα-
καρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀει-
μακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ 
μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιω-
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τέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδο-
ξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σερα-
φείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον 
τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ 
μεγαλύνομεν. 

Κοινωνικὸν  
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται 

δίκαιος. Ἀλληλούϊα.    
ἦχος β’  

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, 
ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, 
εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον 
Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ 
ἡμᾶς ἔσωσεν.  

Ἀμὴν ἀμὴν ἀμὴν, εἰς ἄφεσιν 
ἀμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν 
αἰνέσεώς Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν 
τὴν δόξαν σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς 
τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν μυστη-
ρίων· τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ 
ἁγιασμῷ, ὅλην τὴν ἡμέραν μελετᾶν 
τὴν δικαιοσύνην σου. Ἀλληλούϊα, 
ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 

ἦχος β΄ 
Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογη-

μένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ 
αἰῶνος. (τρὶς) 

 
Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   
Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 
Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  
Κουλούρας Βέροιας. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


