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2 ΙΟΥΛΙΟΥ
Μνήμη τῆς ἐν Βλαχέρναις Καταθέσεως τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Σημείωσις. Ἀναπληροῦται ἡ ἀκολουθία τοῦ Μηναίου ὑπὸ λαυρεωτικοῦ
χειρογράφου, δι᾿ ἑτέρων γ´ στιχηρῶν ἑσπερίων τῆς λα´ Αὐ-γούστου,
ἀναγνωσμάτων τῆς ιε´ Αὐγούστου, καθίσματος πολυελέου, εὐαγγελίου
ὄρθρου τῆς Θεοτόκου, ἰδιομέλου ν´ ψαλμοῦ, δ´ στιχηροῦ προσομοίου αἴνων,
καὶ ἀντιφώνων τῆς ἑορτῆς τῆς κοιμήσεως.

Διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς καὶ προκειμένου
ἑσπερινοῦ.

* * * * *
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Ὁ ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ὁ χορός· Ἀμήν.
Καὶ ἄρχεται ὁ Ἀναγνώστης ἀναγινώσκων τὸν Προοιμιακὸν
Ψαλμόν, λέγων οὕτω·
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ
ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ
Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

Ψαλμὸς ργ´ (103).
Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· Κύριε ὁ Θεός μου, ἐμεγαλύνθης
σφόδρα. Ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω,
ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον. Ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ
δέῤῥιν, ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ. Ὁ τιθεὶς νέφη τὴν
ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων. Ὁ ποιῶν
τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ
πυρὸς φλόγα. Ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, οὐ
κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ
περιβόλαιον αὐτοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα. Ἀπὸ
ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου
δειλιάσουσιν. Ἀναβαίνουσιν ὄρη, καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν
τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται,
οὐδὲ ἐπιστρέψουσι καλῦψαι τὴν γῆν. Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν
φάραγξιν, ἀναμέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα. Ποτιοῦσι
πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν
αὐτῶν. Ἐπ᾿ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει· ἐκ
μέσου τῶν πετρῶν δώσουσι φωνήν. Ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων
αὐτοῦ· ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆ. Ὁ
ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι, καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν
ἀνθρώπων. Τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς, καὶ οἶνος εὐφραίνει
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καρδίαν ἀνθρώπου. Τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ· καὶ ἄρτος
καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει. Χορτασθήσονται τὰ ξύλα τοῦ
πεδίου, αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου ἃς ἐφύτευσας. Ἐκεῖ στρουθία
ἐννοσσεύσουσι, τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ κατοικία ἡγεῖται αὐτῶν. Ὄρη τὰ
ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ τοῖς λαγωοῖς. Ἐποίησε
σελήνην εἰς καιρούς· ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ. Ἔθου
σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ· ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία
τοῦ δρυμοῦ. Σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ ἁρπάσαι, καὶ ζητῆσαι παρὰ
τῷ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς. Ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν, καὶ
εἰς τὰς μάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται. Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος
ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας.
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας·
ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς σου. Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ
εὐρύχωρος· ἐκεῖ ἑρπετά, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ζῷα μικρὰ μετὰ
μεγάλων. Ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται· δράκων οὗτος, ὃν ἔπλασας
ἐμπαίζειν αὐτῇ. Πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν τροφὴν
αὐτῶν εἰς εὔκαιρον. Δόντος σου αὐτοῖς, συλλέξουσιν. Ἀνοίξαντός
σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος·
ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον, ταραχθήσονται. Ἀντανελεῖς
τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ ἐκλείψουσι, καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν
ἐπιστρέψουσιν. Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου, καὶ κτισθήσονται,
καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς
τοὺς αἰῶνας· εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Ὁ
ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν· ὁ ἁπτόμενος
τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται. ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ
τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω. Ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ
εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ. Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς
γῆς, καὶ ἄνομοι, ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου,
τὸν Κύριον.

Καὶ πάλιν.
Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ· ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ. Ὡς
ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.

Δόξα. Καὶ νῦν.
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός (ἐκ γ´). Ἡ
ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι.

Εἶτα, Συναπτὴ μεγάλη ὑπὸ τοῦ Διακόνου,
καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα…

* * *
Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ς´ καὶ ψάλλομεν
Στιχηρὰ προσόμοια γ´ ἐκ τοῦ Μηναίου.
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Ἦχος Πα

Κ υ

Β

ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

κουου ου σο ο ονµου ει σα κου σο

Πα

ον µουου Κυ υ υ

ρι ι ι ι ε Κυ

Β

ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε

Δι

ει σα α α κου σο ο ο ον µου προ

Β

σχεςτηφω νη η

η τη ης δε

Πα

η σε ω ω ω ως µου εν

Β

τω κε κρα

γε ναι αι µε προ ο ος σε ε ει σα α κου σο ον µου ου

Κυ υ ρι ι ε ε

Κ α

Β

τευ θυν θη η τω η προ ο ο σευ χη η η

µου ως θυ µι α α α µα α ε

Πα

νω πι ο ο ο

ον σου ε πα αρ σι

Δι

ι ις τω ων χει ει ει ρω

ω ω ω ων µου θυ

Β

σι ι α ε ε ε σπε ρι ι ι

νη η ει σα α α α κου σο ονµουου Κυ υ ρι ι

ε ε

Ἡ Στιχολογία.

Θ ου

Β

Κυ υ ρι ε φυ λα κηντω στο µα τι ι µου
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και θυ υ ρανπε ρι ο χης πε ρι τα χει ληµου

Μ η

Β

εκ κλι νης την καρ δι ανµου εις λογους πο νη

ρι ι ας του προ φα σι ζεσ θαι προ φα α σεις εν α µαρ τι

ι αις

Σ υν

Β

αν θρω ποις ερ γα ζο µε νοις την α νο µι ι αν

και ου µη συν δυ α σωµε τα των ε κλεκτων αυτων

Π αι

Β

δε ευ σει µε δι και ος εν ε λε ει και ε

λεγ ξει µε ε ε λαι ον δε α µαρ τω λου µη λι πα

να α τω την κε φα λη ηνµου

Ο
Β

τι ε τι και η προ σευ χη µου εν ταις ευ δο

κι αις αυ των κα τε πο θη σαν ε χο µε να πε τραςοι

κρι ται αυτων

Α
Β

κουσονται τα ρη µα τα α µου ο τι η δυν θη

σαν ω σει πα χοςγης ερ ρα γη ε πι της γης δι ε

σκορ πι σθη τα ο στα αυ των πα ρατον Α α δην

Ο
Β

τι προς σε Κυ υ ρι ε Κυ ρι ε οι ο φθαλ µοι
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οιµου ε πι σοι οι ηλ πι σα µη αν τα νε ληςτηνψυ χη

ηνµου

Φ υ

Β

λα ξο ον µε α πο πα γι ι δος ης συν ε

στη σαν το ο µοι και α πο σκαν δα λων των ερ γα ζο

µε ε νων την α νο µι ι αν

Π ε

Μ

σουν ται εν αµ φι βλη

Β

στρω αυ των οι α µα ρτω

λοι κα τα µο νας ει µι ε γω ε ως αν πα ρε

ελ θω

Φ ω

Β

νη η µουπροςΚυ ρι ον ε κε κρα ξα φω νη

η µουπρος Κυ υ ρι ον ε δε η η θην

Ε κ

Β

χε ω ε νω πι ον αυ του την δε η σι ιν

µου την θλι ψιν µου ε νω πι ον αυ του απαγγε λω

Ε ν

Β

τω εκ λει πειν εξ ε µου το πνευ µαµου και

συ εγνωςτας τρι βουςµου

Ε ν ο

Β

δω ταυ τη η ε πο ρευ ο ο µην ε κρυ

ψανπα γι δαµοι
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Κ α

Β

τε νο ουν εις τα δε ξι α α και ε

πε βλεπον και ουκ η ην ο ε πι γι νωσκωνµε

Α
Β

πω λε το φυ γη η απ ε µου και ουκ ε ε

στιν ο εκ ζη τωντην ψυ χη ηνµου

Ε
Β

κε ε κρα ξαπρος σε Κυ ρι ε ει ει πα συ ει

η ελ πις µουµε ρις µου ει εν γη ζω ωντων

Π ρο

Β

σχες προς την δε η σι ιν µου ο ο τι ε τα

πει νω θην σφο ο δρα

Ρ υ

Β

υ σαιµε εκ των κα τα δι ω κοντων µε ο ο

τι ε κρα ται ω θησαν υ περ ε µε

Ε
Β

ξα γα γε εκ φυ λα κης την ψυ χη ηνµουτου

ε ξο µο λο γη σασθαιτω ο νο µα τι ι σου

Ε
Β

µε υ πο µε νου σι δι και οι ε ως ου αν

τα πο δω ωςµοι

Ε κ

Β

βα θε ων ε κε κρα ξα σοι Κυ ρι ε Κυ ρι

ε ει σα ακ ου σον της φω νη ης µ



7

Γ ε

Β

νη θη η τω τα ω τα σου προ σε χοντα εις την

φω νηντης δε η σε ω ωςµου

Στιχηρὰ προσόμοια γ´ ἐκ τοῦ Μηναίου.
Ἦχος δ´. Ἔδωκας σημείωσιν.

Στίχ. α´. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε, τίς
ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν.
Ἔδωκας φιλάνθρωπε, τὴν σὴν Μητέρα βοήθειαν, τοῖς σοῖς
δούλοις ὡς εὔσπλαγχνος, δι᾿ ἧς τὴν ἀπόῤῥητον, καὶ φρικτὴν
εἰργάσω, σὴν οἰκονομίαν, καὶ τὸ πρωτόκτιστον ἡμῶν,
ἐπανωρθώσω θεῖον ἀξίωμα· διὸ τὴν πανσεβάσμιον, ταύτην
τιμῶντες πανήγυριν, ἀνυμνοῦμεν τὸ κράτος σου, Ἰησοῦ
παντοδύναμε.
Στίχ. β´. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, Κύριε·
ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ
τὸν Κύριον.
Πόλιν τὴν τιμῶσάν σε, καὶ κατὰ χρέος δοξάζουσαν, περιέπεις
πανύμνητε, Ἐσθῆτι τιμίᾳ σου, ἐξ ἀθεωτάτων, ἄχραντε βαρβάρων,
ἀπὸ λιμοῦ τε καὶ σεισμοῦ, καὶ ἐμφυλίου πολέμου πάντοτε,
Παρθένε ἀπειρόγαμε· καὶ διὰ τοῦτο δοξάζει σε, Παναγία
θεόνυμφε, τῶν ἀνθρώπων βοήθεια.
Στίχ. γ´. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς
πρωΐας, ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.
Ἐσθῆτα τιμίαν σου, θεοχαρίτωτε Δέσποινα, ἐδωρήσω τῇ πόλει
σου, πλοῦτον ἀναφαίρετον, σκέπην τε καὶ κλέος, καὶ ἄῤῥηκτον
τεῖχος, καὶ ἰαμάτων θησαυρόν, καὶ τῶν θαυμάτων πηγὴν ἀένναον,
λιμένα τε σωτήριον, χειμαζομένοις ἑκάστοτε· διὰ τοῦτο ὑμνοῦμέν
σε, ὑπερύμνητε Δέσποινα.

Ἕτερα Στιχηρὰ Προσόμοια.
(Ζήτει αὐτὰ τῇ λα´ μηνὸς Αὐγούστου).

Ἦχος δ´. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν.
Στίχ. δ´. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ᾿ αὐτῷ
λύτρωσις· καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν
ἀνομιῶν αὐτοῦ.
Ἡ σορὸς ἡ κατέχουσα, Θεοτόκε τὴν Ζώνην σου, κιβωτὸς τοῖς
δούλοις σου ἁγιάσματος, καὶ ἱερὸν περιτείχισμα, καὶ δόξα καὶ
καύχημα, καὶ ἰάσεων πηγή, καθ᾿ ἑκάστην γνωρίζεται· ἔνθα
σήμερον, ἱερῶς ἀθροισθέντες ἀνυμνοῦμεν, τὰ πολλά σου
μεγαλεῖα, καὶ τῶν θαυμάτων τὸ πέλαγος.
Στίχ. ε´. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν,
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πάντες οἱ λαοί.
Τὴν ἁγίαν κατάθεσιν, Θεοτόκε τῆς Ζώνης σου, Ἑορτὴν κεκτήμεθα
εὐφραινόμενοι· ὅτι τῇ πόλει σου σήμερον, δοθῆναι ἠξίωσας, ἱερὰν
περιβολήν, φυλακτήριον ἄσυλον, δῶρον τίμιον, ἀναφαίρετον
πλοῦτον ἰαμάτων, ποταμὸν πεπληρωμένον, τῶν χαρισμάτων τοῦ
Πνεύματος.
Στίχ. Ϛ´. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια
τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
Ἴδε τόπος περίδοξος, ἴδε οἶκος ἀείφωτος, ἐν ᾧ τεθησαύρισται
τῆς Θεόπαιδος, Ζώνη τιμία ἐν χάριτι· προσέλθετε ἄνθρωποι,
φωτισμὸν καὶ ἱλασμόν, προφανῶς ἀπαρύσασθε, καὶ βοήσατε,
εὐχαρίστῳ καρδίᾳ· Παναγία, εὐλογοῦμέν σε Παρθένε, οἱ
σεσωσμένοι τῷ τόκῳ σου.

Δόξα. Καὶ νῦν.

Ἦχος Δι

Δ ο ο ο ξα Πα α α τρι ι ι και Υι υι ω και

Α γι ι ω Πνε ε ευ µα τι

Κ αι νυ υ υ υνκαι α α ει και εις τους αι ω νας

τωναι ω ω ωνων α α µην

Φ ρε

Δι

ε να κα α θα α ρα αν τες και αι νου ου

ουν συν τοις αγ γε λοις και η µεις πα α α νη γυ υ

ρι ι ι σω ω ω ω µεν φαι δρως ε ε ξαρ χο

ο ον τες δαυ ι τι ι κην µε ε ε λω δι ι ι

α αν τη νε α νι δι ι νυ υ υµ φη του
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βα σι λε ως Χρι στου ου ου ου του Θε ε ου ου ου

η η η η µων α να στη η η θι Κυ υ υ υ

ρι ι ι ι ε λε γον τες εις τη ην α α α να

α α παυ σι ιν σου συ και η κι βω τος τουου α α

γι α α σµα το ο ο ος σου ως γαρ πα λα α τι ι

ον τε ερ πνο ον ταυτην κα τε ε κο σµη η η σας

και κα τε κλη ρωσαςαυ την τη πο ο λει σου Δε ε ε

σπο τα πε ρι ποι ει σθαικαι αι σκε ε ε πειν εκ

πο λε µι ων βα α αρ βα α α ρω ων τη κρα

ται α δυ υ να µει ει σου ταις ι ι κε σι ι

ι αι αις α α αυ τη η η ης

* * *
Εἴσοδος. Ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἀναγνώστης τὴν ἐπιλύχνιον
εὐχαριστίαν χῦμα·
Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, * ἀθανάτου Πατρός, * οὐρανίου, ἁγίου,
μάκαρος, * Ἰησοῦ Χριστέ, * ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, *
ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, * ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, * καὶ ἅγιον
Πνεῦμα, Θεόν. * Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς * ὑμνεῖσθαι φωναῖς
αἰσίαις, * Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς· * διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει.
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Φῶς ἱλαρόν. Μέλος παλαιόν, ἐξήγησις Σίμωνος Ι. Καρᾶ.

Ἦχος Δι

Φ ως ι ι λα α ρο ο ον α γι ι α ας

δο ο ο ξης α α θα α να α α α α τ

Πα α α τρος ου ρα α νι ι ι ου α α γι ι ι

ου µα κα α ρος Ι η η σ Χρι ι

στε ε ε ε ελ θο ο ον τες ε πι τη η η ην

η η λι ι ι ου δυ υ υ υ υ σιν ι ι

δο ον τε ες φω ω ως ε σπε ρι ι νο ον

υ υ µν µε ε ε εν Πα α τε ε ε ρα Υι υι ο

ο ον και αι Α α α γι ο ον Πνε ε ε ε ευ µα α α

Θε ε ε ον α ξι ι ο ο ον σε ε εν πα α α σι

και αι ροι οι οις υ υ µνει ει ει ει εισ θαι φω ω ναι

αι αις αι σι ι ι αις Υι υι ε ε Θε ε

ζω ω η η ην ο ο ο δι δ ς δι ι ο ο ο

ο ο κο ο οσµος σε ε δο ξα α α α α α
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α α ζει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει

Τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.

Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας.

Ἦχος Νη

Ι δ δη ευ λο γει ει τε τον Κυ ρι ον

πα αν τες οι δ λοι Κυ ρι

Στίχ. α´. Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου,

εν αυ λαις οι οι κ

Θε ου ηµων

Ι δ δη ευ λο γει ει τε τον Κυ ρι ον

πα αν τες οι δ λοι Κυ ρι

Στίχ. β´. Ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια

και ευ λο γει τε ε τον Κυ ρι ον

Ι δ δη ευ λο γει ει τε τον Κυ ρι ον

πα αν τες οι δ λοιΚυ ρι ι

Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας.

Ἦχος Δι

Κ υ υ ρι ος ει σα κ σε ται µ εν τω

κε κρα γε ε ναι µε προςαυ τον
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Στίχ. α´. Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαι με εἰσήκουσάς μου, ὁ Θεὸς τῆς

δικαιοσύνης μου· ἐν θλίψει ἐπλάτυνάς με. Οἰκτείρησόν με

και

ει σα κ σοντηςπροσευ χη ης µ

Κ υ υ ρι ος ει σα κ σε ται µ εν τω

κε κρα γε ε ναι µε προςαυ τον

Στίχ. β´. Ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κοιμηθήσομαι καὶ ὑπνώσω, ὅτι

σύ, Κύριε

κα τα µο νας επ ελ πι δι κα τω κι

σα ας µε

Κ υ υ ρι ος ει σα κ σε ται αι µ εν τω

κε κρα γε ναιµεπρος αυ το ο ον

Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας.

Ἦχος Πα

Τ ο ε λε ος σ Κυ ρι ε κα τα δι ω ξει µε

πα σαςτας η µε ραςτηςζω ης µ

Στίχ. α΄. Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει· εἰς τόπον

χλόης

ε κει µε κα τε σκη νω σεν

Τ ο ε λε ος σ Κυ ρι ε κα τα δι ω ξει µε

πα σαςτας η µε ραςτηςζω ης µ
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Στίχ. β΄. Ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου οὐ

φοβηθήσομαι κακά

ο τι συ υ µετ ε µ ει

Τ ο ε λε ος σ Κυ ρι ε κα τα δι ω ξει µε

πα σαςτας η µε ραςτηςζω η ης µ

Τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας.

Ἦχος Κε

Ο Θε ος εν τω ο νο µα τι σ σω σον µε

και εν τη δυ να µει σ κρινειςµε

Στίχ. α΄. Ὁ Θεὸς εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου

ε νω τι

σαι τα ρη µα τα τ στο µα τοςµ

Ο Θε ος εν τω ο νο µα τι σ σω σον µε

και εν τη δυ να µει σ κρινειςµε

Στίχ. β΄. Ἰδοὺ γὰρ ὁ Θεὸς βοηθεῖ μοι

και ο Κυ ρι ος

αν τι ληπτωρ της ψυ χηςµ

Ο Θε ος εν τω ο νο µα τι σ σω σον µε

και εν τη δυ να µει σ κρινεις µε ε ε ε
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Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας.

Ἦχος Δι

Η βο η θει α α µ πα ρα Κυ ρι ι ι

τ ποι η σαντος τον ρα νονκαιτην γη ην

Στίχ. α΄.Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη

ο θεν η ξει

η βο η θει α µ

Η βο η θει α α µ πα ρα Κυ ρι ι ι

τ ποι η σαντος τον ρα νονκαιτην γη ην

Στίχ. β΄. Κύριος φυλάξει σε ἀπὸ παντὸς κακοῦ

φυ λα ξει

τηνψυ χην σ ο Κυ ρι ος

Η βο η θει α µ πα ρα Κυ ρι ι τ

ποι η σαντος τον ρα νο ον και τη ην γη η

ην

Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας.

Ἦχος Γα

Ο
Γα

Θε ος

Νη

α ντι λη πτωρ µ ει το ε λε

ο ος σ προ φθα

Γα

α σει µε
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Στίχος α΄.

Ε

Γα

ξε λ µε εκ των εχ θρων µ ο Θε

ος

Νη

και εκ των ε πα νι στα µε νωνεπ ε µε ε λυ

τρω σαι

Μ

αι µε

Ο
Γα

Θε ος

Νη

α ντι λη πτωρ µ ει το ε λε

ο ος σ προ φθα

Γα

α σει µε

Στίχος β΄.

Ρυ

Γα

σαι µε εκ των ερ γα ζο µε νων την

α νο µι

Νη

αν και εξ αν δρων

Γα

αι µα των σω σον

µε

Ο
Γα

Θε ος

Νη

α ντι λη πτωρ µ ει το ε λε ο

ος σ προφθα σει µε ε ε ε

Καὶ τὰ Ἀναγνώσματα.
(Ζήτει αὐτὰ τῇ ιε´ μηνὸς Αὐγούστου).

Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα.
(κη´ 10-17).

Ἐξῆλθεν Ἰακὼβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου, καὶ ἐπορεύθη εἰς
Χαῤῥάν, καὶ ἀπήντησε τόπῳ, καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ· ἔδυ γὰρ ὁ ἥλιος.
Καὶ ἔλαβεν ἀπὸ τῶν λίθων τοῦ τόπου, καὶ ἔθηκε πρὸς κεφαλῆς
αὐτοῦ· καὶ ἐκοιμήθη ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ, καὶ ἐνυπνιάσθη. Καὶ
ἰδοὺ κλῖμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ, ἧς ἡ κεφαλὴ ἀφικνεῖτο εἰς τὸν
οὐρανόν· καὶ οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἀνέβαινον καὶ κατέβαινον ἐπ᾿
αὐτήν· ὁ δὲ Κύριος ἐπεστήρικτο ἐπ᾿ αὐτῆς· καὶ εἶπεν· Ἐγὼ ὁ
Θεὸς Ἀβραὰμ τοῦ πατρός σου, καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαάκ, μὴ φοβοῦ. Ἡ
γῆ, ἐφ᾿ ἧς σὺ καθεύδεις ἐπ᾿ αὐτῆς, σοὶ δώσω αὐτὴν καὶ τῷ
σπέρματί σου. Καὶ ἔσται τὸ σπέρμα σου ὡσεὶ ἄμμος τῆς γῆς, καὶ
πλατυνθήσεται ἐπὶ Θάλασσαν, καὶ Λίβα, καὶ Βοῤῥᾶν, καὶ ἐπὶ



16

Ἀνατολάς· καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς,
καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου. Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μετὰ σοῦ, διαφυλάσσων
σε ἐν τῇ ὁδῷ πάσῃ, οὗ ἐὰν πορευθῇς· καὶ ἀποστρέψω σε εἰς τὴν
γῆν ταύτην· ὅτι οὐ μή σε ἐγκαταλίπω, ἕως τοῦ ποιῆσαί με πάντα
ὅσα ἐλάλησά σοι. Καὶ ἐξηγέρθη Ἰακὼβ ἀπὸ τοῦ ὕπνου αὑτοῦ,
καὶ εἶπεν· Ὅτι ἔστι Κύριος ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν.
Καὶ ἐφοβήθη καὶ εἶπεν· Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος! οὐκ ἔστι
τοῦτο, ἀλλ᾿ ἢ οἶκος Θεοῦ· καὶ αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ.

Προφητείας Ἰεζεκιὴλ τὸ Ἀνάγνωσμα.
(μγ´ 27, μδ´ 1-4).

Ἔσται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὀγδόης καὶ ἐπέκεινα, ποιήσουσιν οἱ
ἱερεῖς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν, καὶ τὰ τοῦ
σωτηρίου ὑμῶν, καὶ προσδέξομαι ὑμᾶς, λέγει Κύριος Κύριος.
Καὶ ἐπέστρεψέ με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῶν Ἁγίων τῆς
ἐξωτέρας, τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς· καὶ αὕτη ἦν
κεκλεισμένη. Καὶ εἶπε Κύριος πρός με· Ἡ πύλη αὕτη
κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, καὶ οὐδεὶς οὐ μὴ διέλθῃ δι᾿
αὐτῆς· ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ εἰσελεύσεται δι᾿ αὐτῆς, καὶ
ἔσται κεκλεισμένη. Διότι ὁ ἡγούμενος οὗτος κάθηται ἐπ᾿ αὐτήν,
τοῦ φαγεῖν ἄρτον. Κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ Αἰλὰμ τῆς πύλης
εἰσελεύσεται, καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐξελεύσεται. Καὶ
εἰσήγαγέ με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς Βοῤῥᾶν,
κατέναντι τοῦ οἴκου· καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης ὁ οἶκος
Κυρίου.

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα.
(θ´ 1-11).

Ἡ Σοφία ᾠκοδόμησεν ἑαυτῇ οἶκον, καὶ ὑπήρεισε στύλους ἑπτά.
Ἔσφαξε τὰ ἑαυτῆς θύματα, καὶ ἐκέρασεν εἰς κρατῆρα τὸν
ἑαυτῆς οἶνον, καὶ ἡτοιμάσατο τὴν ἑαυτῆς τράπεζαν. Ἀπέστειλε
τοὺς ἑαυτῆς δούλους, συγκαλοῦσα μετὰ ὑψηλοῦ κηρύγματος ἐπὶ
κρατῆρα, λέγουσα· Ὅς ἐστιν ἄφρων, ἐκκλινάτω πρός με. Καὶ τοῖς
ἐνδεέσι φρενῶν εἶπεν· Ἔλθετε, φάγετε τὸν ἐμὸν ἄρτον, καὶ πίετε
οἶνον, ὃν κεκέρακα ὑμῖν. Ἀπολείπετε ἀφροσύνην, καὶ ζήσεσθε·
καὶ ζητήσατε φρόνησιν, ἵνα βιώσητε, καὶ κατορθώσητε σύνεσιν ἐν
γνώσει. Ὁ παιδεύων κακούς, λήψεται ἑαυτῷ ἀτιμίαν. Ἐλέγχων
δὲ τὸν ἀσεβῆ, μωμήσεται ἑαυτόν· οἱ γὰρ ἔλεγχοι τῷ ἀσεβεῖ
μώλωπες αὐτῷ. Μὴ ἔλεγχε κακούς, ἵνα μὴ μισήσωσί σε· ἔλεγχε
σοφόν, καὶ ἀγαπήσει σε. Δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καὶ σοφώτερος
ἔσται· γνώριζε δικαίῳ, καὶ προσθήσει τοῦ δέχεσθαι. Ἀρχὴ σοφίας,
φόβος Κυρίου· καὶ βουλὴ Ἁγίων, σύνεσις· τὸ δὲ γνῶναι νόμον,
διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς. Τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ πολὺν ζήσεις
χρόνον, καὶ προστεθήσεταί σοι ἔτη ζωῆς.
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* * *
Η ΕΚΤΕΝΗΣ ΔΕΗΣΙΣ

Εἶτα ὁ διάκονος (ἢ ὁ ἱερεὺς) τὴν ἐκτενῆ δέησιν, ὁ δὲ λαὸς εἰς
ἑκάστην δέησιν τὸ Κύριε, ἐλέησον (τρίς).
Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας
ἡμῶν εἴπωμεν.
Κύριε παντοκράτορ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, δεόμεθά σου,
ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου· δεόμεθά σου,
ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος).
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἱερέων, ἱερομονάχων,
ἱεροδιακόνων καὶ μοναχῶν καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν
ἀδελφότητος.
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας,
ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν
δούλων τοῦ Θεοῦ πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων
χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει
ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν
τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ταύτης.
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν μακαρίων καὶ ἀοιδίμων κτιτόρων τοῦ
ἁγίου ναοῦ τούτου (τῆς ἁγίας μονῆς ταύτης) καὶ ὑπὲρ πάντων
τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν
ἐνθάδε κειμένων καὶ ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων.
Ἔτι δεόμεθα καὶ ὑπὲρ τῶν καρποφορούντων καὶ
καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ,
κοπιώντων, ψαλλόντων, καὶ ὑπὲρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ
ἀπεκδεχομένου τὸ παρὰ σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.
Ὁ ἱερεύς· 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.
Ὁ ἀναγνώστης· Ἀμήν.

Ὁ προεστώς ἢ ὁ ἀναγνώστης·
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ 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, Δέσποτα· συνέτισόν με τὰ δικαιώματά σου.
Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε· φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί σου.
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Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα· τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ
παρίδῃς.
Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ
καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ὁ χορός· Ἀμήν.

* * *
ΤΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ

Εἶτα ὁ διάκονος λέγει τὰ Πληρωτικά, ὁ δὲ χορὸς ἀποκρίνεται εἰς
μὲν τὰς δύο πρώτας δεήσεις διὰ τοῦ Κύριε, ἐλέησον, εἰς τὰς
ἑπομένας ἓξ διὰ τοῦ Παράσχου, Κύριε, εἰς δὲ τὴν τελευταίαν διὰ
τοῦ Σοί, Κύριε.
Πληρώσωμεν τὴν ἑσπερινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῆ σῇ
χάριτι.
Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον
παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν
σωμάτων ἡμῶν παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων
ἡμῶν παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν καὶ εἰρήνην τῷ
κόσμῳ παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ
ἐκτελέσαι παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα,
εἰρηνικὰ καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ
Χριστοῦ αἰτησώμεθα.
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.

Ὁ ἱερεὺς ἐκφώνως·
Ὅτι ἀγαθὸς 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.
Ὁ χορός· Ἀμήν.
Ὁ ἱερεὺς εὐλογῶν τὸν λαόν· Εἰρήνη πᾶσι.
Ὁ χορός· Καὶ τῷ πνεύματί σου.
Ὁ διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.
Ὁ χορός· Σοί, Κύριε.

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν τῆς κεφαλοκλισίας καὶ τὴν ἐκφώνησιν·
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Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου εὐλογημένον καὶ δεδοξασμένον

τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ

καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ χορός· Ἀμήν.

* * *

Εἰς τὴν Λιτήν, Ἰδιόμελα.
(ἐκ λαυρεωτικοῦ χειρογράφου).

Ἦχος Πα Ἡμέτερον

Ε σθη τα σ την α γι αν ως α α συλονθη σα αυ

ρον και ι σχυ ρον φυ λα κτη ρι ι ον ο λα ος

σ κε κτη µε νο ος α γα α α αλ λε ε ε ε ται

δι αυ της γαρ α πο τρε πο ο µεντας ε να ντι ας πε

ρι ι στα α α σεις και α τρωτοι των βε λων δει κνυ

µε νοι τ Βε ε λι ι αρ ευ χα ρι στως σοι οι βο

ω ω ω ω µεν ευ λο γη µε νη συ εν γυ υ ναι αι

ξι και ο το κος της παρ θε νι α ας σ πα να α µω

µε ε ε Ευ λο ο γη µε ε ε ε νος

3/6/2022 Κ.Γ.

Ἦχος Δι Ἡμέτερον.

Τ ο ι ε ρον σ Μα φο ρι ι ον πα να σπι λε ε

ε Μα ρι ι α πα ντα α να α α ασ σα υ µν
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ντες πι ι στει εκ τε νω ω ωως σοι κρα αυ γα α

ζο ο ο ο µεν ως παρ ρη σι αν µη τρι κην κεκτη η

µε ε νη προςτον Υι ο ον σ και Θε ε ον ταςκαθ

η µων ε φο ο δ ς τ αρ χε κα κ εχ θρ α

πο ο λι ικ µι ι ι ι σον ο σα γαρ β λει δυ

να α σαι πα α να α α χραα α α ντε

3/6/2022 Κ.Γ.

Ἦχος γ´.
Δεῦτε ἅπαντας τοὺς πίστει ἐκτελοῦντας, τὴν ἱερὰν πανήγυριν τῆς
σεβασμίας Ἐσθῆτός σου, οὐρανόθεν ἐποπτεύεις θεόνυμφε, πρὸς
οὐρανίους ὁδοὺς καθοδηγοῦσα αὐτοὺς τῇ δυνάμει σου· ἔνθα ὁ
τῶν ἑορταζόντων ἦχος ὁ ἀκατάπαυστος, καὶ ἡ ἀνέκφραστος
εὐφροσύνη τῶν ὑμνούντων τὰ μεγαλεῖά σου, Παναγία Παρθένε
ἀμόλυντε· οἷς καὶ ἡμᾶς συναρίθμησον ταῖς μητρικαῖς σου
ἐντεύξεσι.

Ἦχος δ´.
Δεῦτε ἅπαντας πίστει ἐκτελοῦντας, τὴν ἱερὰν πανήγυριν τῆς
σεβασμίας Ἐσθῆτός σου, οὐρανόθεν ἐποπτεύεις θεόνυμφε, πρὸς
οὐρανίους ὁδοὺς καθοδηγοῦσα αὐτοὺς τῇ δυνάμει σου· ἔνθα ὁ
τῶν ἑορταζόντων ἦχος ὁ ἀκατάπαυστος, καὶ ἡ ἀνέκφραστος
εὐφροσύνη τῶν ὑμνούντων τὰ μεγαλεῖά σοθ, Παναγία Παρθένε
ἀμόλυντε· οἷς καὶ ἡμᾶς συναρίθμησον ταῖς μητρικαῖς σου
ἐντεύξεσι.

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. α´.
Δεῦτε τῶν πιστῶν ἡ ὁμήγυρις, δεῦτε φιλεόρτων τὸ σύστημα, τὴν
τῶν οὐρανῶν πλατυτέραν, καὶ τοῦ παντὸς κόσμου ὀρατοῦ τε καὶ
ἀοράτου Βασίλισσαν, τὴν ἀῤῥήτως τὸν ἀχώρητον ἐν γαστρὶ
συλλαβοῦσαν καὶ παραδόξως τέξασαν, τὴν τοῦ ἀντιπάλου τὴν
ὀφρῦν κραταιῶς καθελοῦσαν, καὶ τελείως συντρίψασαν, καὶ διὰ
τοῦ θείου τόκου αὐτῆς εἰς οὐρανίους θαλάμους τὴν ἁγνὴν φύσιν
ἀντάξασαν, πίστει καὶ πόθῳ ἀνυμνήσωμεν λέγοντες· Μαριὰμ
θεοχαρίτωτε, τοὺς τὴν ἁγίαν σου Ζώνην σὺν τῇ Ἐσθῆτι, καὶ θείᾳ
σορῷ, τιμῶντες περίσωζε ἐκ πάσης ἐναντίας περιστάσεως,
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ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν, ταῖς πρὸς τὸν Υἱόν σου

εὐπροσδέκτοις δεήσεσι, παντάνασσα Παναγία ἄχραντε.

* * *

Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόμοια.

Ἦχος α´. Πανεύφημοι Μάρτυρες.

Παλάτιον ἔμψυχον Θεοῦ, μόνη ἐχρημάτισας, καὶ τὴν τιμίαν

Ἐσθῆτά σου, οἴκῳ ἁγίῳ σου, τεθησαυρισμένην, τοῖς πιστοῖς

ἁγίασμα, καὶ τεῖχος ἐδωρήσω ἀπόρθητον, δι᾿ ἧς ἡ πόλις σου,

Θεομῆτορ διασώζεται, ἀνυμνοῦσα, τὸ ἔνθεον κράτος σου.

Στίχ. Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς

τοῦ ἁγιάσματός σου.

Ἐσθῆτα τιμίαν σου τὸ σόν, τίμιον καὶ ἅγιον, σῶμα σεμνὴ

περιστείλασαν, δόξης θησαύρισμα, ἐδωρήσω πᾶσι, καὶ πηγὴν

πηγάζουσαν, τῆς χάριτος ἀείζωα νάματα· ἧς ἑορτάζομεν, τὴν

κατάθεσιν τιμῶντές σε, Θεοτόκε, τὴν πάντας τιμήσασαν.

Στίχ. Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ.

Ὁ οἶκός σου Δέσποινα τὸ σόν, ἱερὸν μαφόριον , ὡς θησαυρὸν

ἁγιάσματος, φέρων ἑκάστοτε, ἁγιάζει πάντας, ἡμᾶς τοὺς

προστρέχοντας, καὶ σὲ χρεωστικῶς μακαρίζοντας, ἐν τούτῳ

ἔχοντας, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν, καὶ βεβαίαν, σκέπην καὶ

κραταίωμα.

Δόξα. Καὶ νῦν.

Ω ς

Δι

στε φα νον υ περ λα αµ προν πα να α χραν τε

ε Θε ε ε ο το ο κε Ε σθη τα σου την α α

γι ι ι αν η Εκ κλη σι α του Θε ου ου ου ου

πε ρι ι ε ε ε θε ε ε ε το και φαι δρυ νε

ται χαι αι ρου σα ση η η µε ρον και µυ στι κως

χο ο ρε ε ευ ει ει Δε σποι να α α α εκ βο ω ω

ω σαα α α σοι χαι αι ρε δι α α δη µα τι ι
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ι µι ον και στε φα νε της θει ας δο ξης α αυ του

χαι αι ρε η µο νη δο ξα του ου πλη ρω ω ω ω

µα α α α τος και αι ω νι ο ος ε ευ

φρο συ υ υ υ νη χαι ρε των εις σε προ ο οστρε χο

ο ον των λι µην και αι αι προ ο ο στα σι ι

α και σω ω τη ρι ι ι α α η η η

µω ω ω ων

Μετὰ τὰ ἀπόστιχα λέγεται ὑπὸ τοῦ προεστῶτος ἢ τοῦ ἱερέως ἡ
ᾨδὴ Συμεὼν τοῦ θεοδόχου. (Λουκ. β´ 29-32)

Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν
εἰρήνῃ· ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας
κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν· φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν
καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.

Ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον.
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος· ἐλέησον ἡμᾶς.
(τρίς)
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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 (τρίς).
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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. 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.
Ὁ ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα,
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τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ

καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ χορός· Ἀμήν.

Ἀπολυτίκιον τῆς Θεοτόκου.

Ἦχος Γα

Θ ε ο το κε α ει παρ θε νε των αν θρωπων η

η σκε πη ε σθη τα και ζω νην τ α χρα ντ σ

σω µα τος κρα ται αν τη πο λει σ πε ρι βο λην ε

δω ω ρη σω τω α σπο ρω το κω σ α φθαρ τα δι

α µει να ντα ε πι σοι γαρκαι φυ σις και νο το µει ται

και αι χρο νος δι ο δυ σω π µεν σε ει ρη νην τη

Οι κ µε νη δω ρη σασθαι και ταις ψυ χαις η µων το

µε γα α ε λε ος

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό.

Θ ε ο το κε α ει παρ θε νε των αν θρωπων η

η σκε πη ε σθη τα και ζω νην τ α χρα ντ σ

σω µα τος κρα ται αν τη πο λει σ πε ρι βο λην ε

δω ω ρη σω τω α σπο ρω το κω σ α φθαρ τα δι

α µει να ντα ε πι σοι γαρκαι φυ σις και νο το µει ται
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και αι χρο νος δι ο δυ σω π µεν σε ει ρη νην τη

Οι κ µε νη δω ρη σασθαι και ταις ψυ χαις η µων το

µε γα ε λε ο ο ο ος

* * *
Η ΑΠΟΛΥΣΙΣ

Μετὰ τὰ ἀπολυτίκια, ἐὰν μὲν προηγήθη ἀρτοκλασία·
Ὁ διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον.
Ὁ ἱερεὺς εὐλογῶν τὸν λαόν·
Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος ἔλθοι ἐφ᾿ ὑμᾶς τῇ αὐτοῦ θείᾳ χάριτι
καὶ φιλανθρωπίᾳ πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων.
Ὁ χορός· Ἀμήν.
Ὁ προεστὼς (ἢ ὁ ἀναγνώστης)·
Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεὸς τὴν ἁγίαν καὶ ἀμώμητον πίστιν τῶν
εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν σὺν τῇ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ
πόλει ταύτῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων.
Ὁ χορός· Ἀμήν.

Ἐὰν δὲ δὲν προηγήθη ἀρτοκλασία·
Ὁ διάκονος· Σοφία.
Ὁ ἀναγνώστης· Εὐλόγησον.
Ὁ ἱερεύς·
Ὁ ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ὁ χορός· Ἀμήν.
Ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἀναγνώστης·
Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεὸς τὴν ἁγίαν καὶ ἀμώμητον πίστιν τῶν
εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν σὺν τῇ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ (ἢ
μονῇ) ταύτῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων.
Ὁ ἱερεύς· Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ὁ ἀναγνώστης· Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέραν
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, * τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον
τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως Θεοτόκον, * σὲ μεγαλύνομεν.
Ὁ ἱερεὺς· Δόξα σοι, ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
Ὁ ἀναγνώστης· Δόξα. Καὶ νῦν. Κύριε, ἐλέησον γ´. Πάτερ ἅγιε,
εὐλόγησον.
Καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν μεγάλην ἀπόλυσιν·
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Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν ...
Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ, Χριστὲ ὁ Θεός,
ἐλέησον ἡμᾶς.
Ὁ λαός· Ἀμήν.

* * * * *


