
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰη -
σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς.
Ἀμήν.

Δόξα Σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι, Ἁγία Τριάς,
δόξα Σοι.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀλη-
θείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάν τα πληρῶν, ὁ
θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χο  ρηγός, ἐλθὲ καὶ
σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθά ρι σον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης
κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν.(1)

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος

ἐλέησον ἡμᾶς.(2) (τρίς)

(1)Κατὰ τὴν περίοδον τοῦ Πάσχα, μέχρι τῆς Πεντηκοστῆς, τὸ
Βασιλεῦ Οὐράνιε δὲν λέγεται.
(2)Κατὰ τὴν περίοδον τοῦ Πάσχα, μέχρι καὶ τῆς Ἀποδόσεως,
ἀντὶ τοῦ Ἅγιος ὁ Θεός... γ' (3), ψάλλεται τὸ Χριστὸς ἀνέστη...
γ' (3) καὶ συνεχίζομεν μὲ τὸ Δόξα... Καὶ νῦν... Παναγία
Τριάς... καὶ τὰ λοιπά.
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Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ νων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλά σθητι
ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώ ρησον τὰς
ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθε-
νείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόμα τός Σου.

Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ

νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ νων. Ἀμήν.
Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγια σθήτω τὸ

ὄνομά Σου, ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου, γενηθή τω τὸ
θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον
ἡμῶν τὸν ἐπιού σιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν
τὰ ὀφειλή ματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς
ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πει-
ρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰη σοῦ
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

Κύριε, ἐλέησον ιβ' (12). Δόξα... Καὶ νῦν...
Μετανοίας  γ' (3).

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βα-
 σιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ
τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ,
Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.



-99-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Ψαλμὸς Ν΄ (50).

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου καὶ
κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρ μῶν Σου ἐξάλειψον 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 ἁ μαρ-
τία μου ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ παντός.

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπι όν Σου
ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου,
καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε.

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁ μαρ-
τίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας· τὰ ἄδηλα καὶ τὰ
κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι.

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· πλυ-
νεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλ-
 λιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν
μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξά λειψον.

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 ἀν τανέλῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ.
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Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου καὶ
πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με.

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς Σου, καὶ ἀσε βεῖς
ἐπὶ Σὲ ἐπιστρέψουσι.

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σω τη-
 ρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιο-
σύνην Σου.

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

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυ τώ-
ματα οὐκ εὐδοκήσεις.

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρ δίαν
συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξου-
 δενώσει.

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

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν
καὶ ὁλοκαυτώματα.

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν Σου μόσχους.
Ψαλμὸς ΞΘ' (69).

Ὁ Θεός, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες· Κύ ριε,
εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι σπεῦσον.

Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες
τὴν ψυχήν μου.

Ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καται σχυν-
θήτωσαν οἱ βουλόμενοί μοι κακά.



Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ
λέγοντές μοι, εὖγε, εὖγε.

Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ Σοί
πάντες οἱ ζητοῦντές Σε, ὁ Θεός.

Καὶ λεγέτωσαν διὰ παντός· Μεγαλυνθήτω ὁ Κύ-
ριος, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν Σου.

Ἐγὼ δὲ πτωχὸς εἰμὶ καὶ πένης· ὁ Θεός, βοή θησόν
μοι.

Βοηθός μου καὶ ῥύστης μου εἶ σύ, Κύριε, μὴ χρο-
 νίσῃς.

Ψαλμὸς ΡΜΒ' (142).
Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώ τισαι

τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ Σου, εἰσά κουσόν 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, ἐταπεί -
νωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου.

Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶ νος·
καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταρά -
χθη 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 ψυ χή μου
ὡς γῆ ἄνυδρός Σοι.

Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά
μου.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ -101-



Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου ἀπ’ ἐμοῦ,
καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκ κον.

Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός Σου,
ὅτι ἐπὶ Σοὶ ἤλπισα.

Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν, ἐν ᾗ πορεύ σομαι, ὅτι
πρὸς Σὲ ᾖρα τὴν ψυχήν μου.

Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, πρὸς Σὲ
κατέφυγον. Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλη μά Σου,
ὅτι Σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

Τὸ Πνεῦμά Σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐ -
θείᾳ· ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου, Κύριε, ζήσεις με.

Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν
ψυχήν μου, καὶ ἐν τῷ ἐλέει Σου ἐξολοθρεύ σεις τοὺς
ἐχθρούς μου.

Καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυ χήν
μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σου εἰμί.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρή νη, ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία.

Ὑμνοῦμέν Σε, εὐλογοῦμέν Σε, προσκυνοῦ μέν Σε,
δοξολογοῦμέν Σε, εὐχαριστοῦ μέν Σοι διὰ τὴν μεγά-
 λην Σου δόξαν.

Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ Παν τοκρά-
 τορ· Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον
Πνεῦμα.
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Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πα-
 τρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κό σμου, ἐλέησον
ἡμᾶς ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δε -
ξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

Ὅτι Σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, Σὺ εἶ μόνος Κύ ριος, Ἰη -
σοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πα τρός. Ἀμήν.

Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω Σε, καὶ αἰ νέσω
τὸ ὄνομά Σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ
αἰῶνος.

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 Θε ός μου.

Ὅτι παρὰ Σοὶ πηγὴ ζωῆς· ἐν τῷ φωτί Σου ὀψό-
μεθα φῶς.

Παράτεινον τὸ ἔλεος Σου τοῖς γινώσκουσί Σε.
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ νυκτὶ ταύτη ἀνα μαρ-

τήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέ ρων 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 δικαιώ ματά
Σου.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ -103-
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Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν με τὰ δι καιώ-
ματά Σου.

Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς δι καιώ-
 μασί Σου.

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 Πνεύμα -
τι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰ ῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Πιστεύω εἰς Ἕνα Θεόν, Πατέρα Παντοκρά τορα,
ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάν  των καὶ
ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν
τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πα τρὸς γεν-
νηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώ νων.

Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀλη  θινοῦ
γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοού σιον τῷ Πατρί, δι᾽
οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

Τὸν δι᾽ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέ-
 ραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐ ρα νῶν καὶ σαρ-
κωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρ-
θένου καὶ ἐνανθρωπή σαντα.



Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πι λά-
του, καὶ παθόντα, καὶ ταφέντα.

Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς. 

Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ καθε ζό-
μενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης, κρῖναι ζῶντας
καὶ νεκρούς· οὗ τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. 

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ  Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ Ζωο-
 ποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευ όμενον, τὸ σὺν
Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυ νούμενον καὶ συν δοξα-
ζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν.

Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν
Ἐκκλησίαν.

Ὁμολογῶ ἓν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρ τιῶν.

Προσδοκῶ Ἀνάστασιν νεκρῶν.

Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.
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ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ'.

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει, ἐν τῇ
σκηνῇ τοῦ Ἰωσὴφ σπουδῇ ἐπέστη ὁ ἀ σώ ματος λέγων
τῇ Ἀπειρογάμῳ· ὁ κλίνας τῇ κατα βάσει τοὺς οὐρα-
νοὺς χωρεῖται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοί· Ὃν καὶ
βλέπων ἐν μή τρᾳ σου λα βόντα δούλου μορφήν, ἐξί-
σταμαι κραυγάζων σοι� 

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Κοντάκιον αὐτόμελον (δίχορον). Ἦχος πλ. δ'.

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρω -
θεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ
πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ᾽ ὡς ἔ χουσα τὸ κράτος ἀ -
προσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρω-
σον, ἵνα κράζω σοι·

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

ΟΙ ΚΔ' ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
Ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπ έμ φθη εἰπεῖν

τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε (ἐκ τρίτου, καὶ μεθ᾽ ἑκάστην ἐκ -
φώνησιν τοῦ στίχου λέγομεν:Ὑπεραγία Θεο τόκε σῶσον
ἡμᾶς)� καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φω νῇ σωματούμενόν Σε
θεω ρῶν, Κύριε, ἐξίστατο καὶ ἵστατο κραυγάζων
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 λο  γι-
σμοῖς· χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ Ἀγ γέλων
ὀφθαλμοῖς.

Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέδρα· χαῖ ρε,
ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάν τα.

Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν Ἥλιον· χαῖρε, γα -
στὴρ ἐνθέου σαρκώσεως.

Χαῖρε, δι᾽ ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις· χαῖρε, δι᾽ ἧς
βρεφουργεῖται ὁ Κτίστης.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Βλέπουσα ἡ Ἁγία ἑαυτὴν ἐν ἁγνείᾳ, φησὶ τῷ Γα-
 βριὴλ θαρσαλέως· τὸ παράδοξόν σου τῆς φωνῆς,
δυσπαράδεκτόν μου τῇ ψυ χῇ φαίνεται· ἀσπόρου
γὰρ συλλήψεως τὴν κύησιν πῶς λέγεις; κράζων·

Ἀλληλούϊα.

Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι ἡ Παρθένος ζητοῦσα,
ἐβόησε πρὸς τὸν λειτουργοῦν τα· ἐκ λαγόνων ἁγνῶν
Υἱὸν πῶς ἐστι τε χθῆναι δυνατόν; Λέξον μοι. Πρὸς
ἣν ἐκεῖνος ἔφησεν ἐν φόβῳ, πλὴν κραυγάζων οὕτω·

Χαῖρε, βουλῆς ἀποῤῥήτου μύστις· χαῖρε, σιγῆς
δεομένων πίστις.

Χαῖρε, τῶν θαυμάτων Χριστοῦ τὸ προοίμιον·
χαῖρε, τῶν δογμάτων αὐτοῦ τὸ κεφά λαιον.
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Χαῖρε, κλῖμαξ ἐπουράνιε, δι’ ἧς κατέβη ὁ Θεός�
χαῖρε γέφυρα μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν.

Χαῖρε, τὸ τῶν Ἀγγέλων πολυθρύλητον θαῦ  μα�
χαῖρε, τὸ τῶν δαιμόνων πολυθρήνητον τραῦμα.

Χαῖρε, τὸ Φῶς ἀῤῥήτως γεννήσασα� χαῖρε, τὸ πῶς
μηδένα διδάξασα.

Χαῖρε, σοφῶν ὑπερβαίνουσα γνῶσιν� χαῖρε, πι -
στῶν καταυγάζουσα φρένας.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Δύναμις τοῦ Ὑψίστου ἐπεσκίασε τότε πρὸς σύλ-
ληψιν τῇ Ἀπειρογάμω, καὶ τὴν εὔκαρπον ταύτης
νηδὺν ὡς ἀγρὸν ὑπέδειξεν ἡδὺν ἅπασι τοῖς θέλουσι
θερίζειν σωτηρίαν, ἐν τῷ ψάλλειν οὕτως�

Ἀλληλούϊα.

Ἔχουσα θεοδόχον ἡ Παρθένος τὴν μή τραν ἀνέ-
 δραμε πρὸς τὴν Ἐλισάβετ� τὸ δὲ βρέφος ἐ κείνης,
εὐθὺς ἐπιγνὸν τὸν ταύτης ἀσπασμόν, ἔχαιρε� καὶ
ἅλμασιν ὡς ᾄσμασιν ἐβόα πρὸς τὴν Θεοτόκον.

Χαῖρε, βλαστοῦ ἀμαράντου κλῆμα� χαῖρε, καρποῦ
ἀκηράτου κτῆμα.

Χαῖρε, γεωργὸν γεωργοῦσα φιλάνθρωπον� χαῖρε,
φυτουργὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν φύουσα.

Χαῖρε, ἄρουρα βλαστάνουσα εὐφορίαν οἰ  κτιρ -
μῶν· χαῖρε, τράπεζα βαστάζουσα εὐθη νίαν ἱλασμῶν.

Χαῖρε, ὅτι λειμῶνα τῆς τρυφῆς ἀναθάλλεις� χαῖρε,
ὅτι λιμένα τῶν ψυχῶν ἑτοιμάζεις.



Χαῖρε, δεκτὸν πρεσβείας θυμίαμα� χαῖρε, παντὸς
τοῦ κόσμου ἐξίλασμα.

Χαῖρε, Θεοῦ πρὸς θνητοὺς εὐδοκία� χαῖρε, θνη -
τῶν πρὸς Θεὸν παῤῥησία.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων λογισμῶν ἀμφιβό λων, ὁ σώ-
 φρων Ἰωσὴφ ἐταράχθη, πρὸς τὴν ἄγαμόν σε θεω -
ρῶν καὶ κλεψίγαμον ὑπονοῶν, Ἄμεμπτε� μαθὼν δέ
σου τὴν σύλληψιν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, ἔφη�

Ἀλληλούϊα.

Ἤκουσαν οἱ ποιμένες τῶν Ἀγγέλων ὑ μνούν των
τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ πα ρουσίαν� καὶ δρα μόντες
ὡς πρὸς ποιμένα, θεωροῦσι τοῦτον ὡς ἀμνὸν ἄμω-
μον ἐν τῇ γαστρὶ Μαρίας βοσκηθέντα, ἣν ὑμνοῦντες
εἶπον�

Χαῖρε, ἀμνοῦ καὶ ποιμένος Μῆτερ� χαῖρε, αὐλὴ
λογικῶν προβάτων.

Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀμυντήριον� χαῖρε, Πα-
 ραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον.

Χαῖρε, ὅτι τὰ οὐράνια συναγάλλεται τῇ γῇ� χαῖρε,
ὅτι τὰ ἐπίγεια συγχορεύει οὐρανοῖς.

Χαῖρε, τῶν Ἀποστόλων τὸ ἀσίγητον στόμα� χαῖρε,
τῶν ἀθλοφόρων τὸ ἀνίκητον θάρσος.

Χαῖρε, στεῤῥὸν τῆς πίστεως ἔρεισμα� χαῖρε, λαμ -
πρὸν τῆς χάριτος γνώρισμα.
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Χαῖρε, δι᾽ ἧς ἐγυμνώθη ὁ ̔́ᾼδης� χαῖρε, δι᾽ ἧς ἐνε  -
δύθημεν δόξαν.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Θεοδρόμον ἀστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τῇ τούτου
ἠκολούθησαν αἴγλη· καὶ ὡς λύχνον κρατοῦντες αὐ -
τόν, δι᾽ αὐτοῦ ἠρεύνων κραταιὸν ἄνακτα· καὶ φθά-
σαντες τὸν ἄφθαστον, ἐχάρησαν Αὐτῷ βοῶντες·

Ἀλληλούϊα.

Ἴδον παῖδες Χαλδαίων, ἐν χερσί τῆς Παρ θένου,
τὸν πλάσαντα χειρὶ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ Δεσπότην
νοοῦντες αὐτόν, εἰ καὶ δούλου ἔλαβε μορφήν, ἔσπευσαν
τοῖς δώροις θεραπεῦσαι καὶ βοῆσαι τῇ Εὐλογη μένη�

Χαῖρε, ἀστέρος ἀδύτου Μῆτερ� χαῖρε, αὐγὴ μυ-
στικῆς ἡμέρας.

Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν κάμινον σβέσασα� χαῖρε,
τῆς Τριάδος τοὺς μύστας φωτίζουσα.

Χαῖρε, τύραννον ἀπάνθρωπον ἐκβαλοῦσα τῆς ἀρ -
χῆς� χαῖρε, Κύριον φιλάνθρωπον ἐ πιδείξασα Χριστόν.

Χαῖρε, ἡ τῆς βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεί ας�
χαῖρε, ἡ τοῦ βορβόρου ῥυομένη τῶν ἔργων.

Χαῖρε, πυρὸς προσκύνησιν παύσασα� χαῖρε, φλο -
γὸς παθῶν ἀπαλλάττουσα.

Χαῖρε, πιστῶν ὁδηγὲ σωφροσύνης� χαῖρε, πασῶν
γενεῶν εὐφροσύνη.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.



Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οἱ Μάγοι ὑπέστρε-
ψαν εἰς τὴν Βαβυλῶνα, ἐκτελέσαντές Σου τὸν χρη -
σμὸν καὶ κηρύξαντές Σε τὸν Χριστὸν ἅπασιν, ἀφέν-
τες τὸν Ἡρῴ δην ὡς ληρώδη, μὴ εἰδότα ψάλλειν·

Ἀλληλούϊα.

Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ φωτισμὸν ἀληθείας, ἐδίω-
 ξας τοῦ ψεύδους τὸ σκότος, τὰ γὰρ εἴδωλα ταύτης,
Σωτήρ, μὴ ἐνέγκαν τά Σου τὴν ἰσχὺν πέπτωκεν� οἱ
τούτων δὲ ῥυσθέντες ἐβόων πρὸς τὴν Θεοτόκον�

Χαῖρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων� χαῖρε, κατά-
πτωσις τῶν δαιμόνων.

Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν πλάνην πατήσασα� χαῖρε,
τῶν εἰδώλων τὸν δόλον ἐλέγξασα.

Χαῖρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραὼ τὸν νοητόν�
χαῖρε, πέτρα ἡ ποτίσασα τοὺς διψῶντας τὴν ζωήν.

Χαῖρε, πύρινε στῦλε ὁδηγῶν τοὺς ἐν σκότει� χαῖ -
ρε, σκέπη τοῦ κόσμου, πλατυτέρα νεφέλης.

Χαῖρε, τροφή τοῦ μάννα διάδοχε� χαῖρε, τρυφῆς
ἁγίας διάκονε.

Χαῖρε, ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας� χαῖρε, ἐξ ἧς ῥέει μέλι
καὶ γάλα.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Μέλλοντος Συμεῶνος τοῦ παρόντος αἰ ῶνος με-

θίστασθαι τοῦ ἀπατεῶνος, ἐπεδόθης ὡς βρέ φος
αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἐγνώσθης τούτῳ καὶ Θεὸς τέλει ος, διό-
περ ἐξεπλάγη Σου τὴν ἄῤῥητον σοφίαν, κράζων�

Ἀλληλούϊα.
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Νέαν ἔδειξε κτίσιν ἐμφανίσας ὁ Κτίστης ὑμῖν
τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ γενομένοις� ἐξ ἀ σπόρου βλαστήσας
γαστρός, καὶ φυλάξας ταύτην, ὥσ περ ἦν, ἄφθορον,
ἵνα τὸ θαῦμα βλέποντες, ὑμνή σωμεν αὐτὴν βοῶντες�

Χαῖρε, τὸ ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας� χαῖρε, τὸ στέφος
τῆς ἐγκρατείας.

Χαῖρε, ἀναστάσεως τύπον ἐκλάμπουσα� χαῖ ρε,
τῶν Ἀγγέλων τὸν βίον ἐμφαίνουσα.

Χαῖρε, δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ τρέφον  ται
πιστοί� χαῖρε, ξύλον εὐσκιόφυλλον, ὑφ᾽ οὗ σκέπον -
ται πολλοί.

Χαῖρε, κυοφοροῦσα ὁδηγὸν πλανωμένοις� χαῖρε,
ἀπογεννῶσα λυτρωτὴν αἰχμαλώτοις.

Χαῖρε, Κριτοῦ δικαίου δυσώπησις� χαῖρε, πολλῶν
πταιόντων συγχώρησις.

Χαῖρε, στολὴ τῶν γυμνῶν παῤῥησίας� χαῖρε, στορ -
γὴ πάντα πόθον νικῶσα.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Ξένον τόκον ἰδόντες, ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου, τὸν
νοῦν εἰς οὐρανὸν μεταθέντες� διὰ τοῦτο γὰρ ὁ ὑψη -
λὸς Θεὸς ἐπὶ γῆς ἐφά νη ταπεινὸς ἄν θρωπος, βουλό -
μενος ἑλκύσαι πρὸς τὸ ὕψος τοὺς Αὐτῷ βοῶντας�

Ἀλληλούϊα.

Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω, καὶ τῶν ἄνω οὐ δόλως ἀπῆν
ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος� συγκατάβασις γὰρ θεϊκή, οὐ



μετάβασις δὲ τοπική, γέγονε, καὶ τόκος ἐκ Παρθένου
θεο λήπτου ἀκουούσης ταῦτα�

Χαῖρε, Θεοῦ ἀχωρήτου χώρα� χαῖρε, σεπτοῦ Μυ-
 στηρίου θύρα.

Χαῖρε, τῶν ἀπίστων ἀμφίβολον ἄκουσμα· χαῖρε,
τῶν πιστῶν ἀναμφίβολον καύχημα.

Χαῖρε, ὄχημα πανάγιον τοῦ ἐπὶ τῶν Χερουβείμ�
χαῖρε, οἴκημα πανάριστον τοῦ ἐπὶ τῶν Σεραφείμ.

Χαῖρε, ἡ τἀναντία εἰς ταὐτὸ ἀγαγοῦσα� χαῖ ρε, ἡ
παρθενίαν καὶ λοχείαν ζευγνῦσα.

Χαῖρε, δι᾽ ἧς ἐλύθη παράβασις� χαῖρε, δι᾽ ἧς ἠνοί -
χθη Παράδεισος.

Χαῖρε, ἡ κλείς τῆς Χριστοῦ Βασιλείας� χαῖ  ρε,
ἐλπὶς ἀγαθῶν αἰωνίων.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων κατεπλάγη τὸ μέ γα τῆς Σῆς
ἐνανθρωπήσεως ἔργον, τὸν ἀπρόσιτον γὰρ ὡς Θεὸν
ἐθεώρει πᾶσι προ σιτὸν ἄνθρωπον, ἡ μῖν μὲν συνδιά -
γοντα, ἀ κούοντα δὲ παρὰ πάντων οὕτως�

Ἀλληλούϊα.

Ῥήτορας πολυφθόγγους ὡς ἰχθύας ἀφώ νους ὁρῶ -
μεν ἐπὶ σοί, Θεοτόκε� ἀποροῦ σι γὰρ λέγειν τὸ πῶς
καὶ Παρθένος μένεις καὶ τεκεῖν ἴσχυσας� ἡμεῖς δὲ τὸ
Μυστήριον θαυμάζοντες, πιστῶς βοῶμεν·

Χαῖρε, σοφίας Θεοῦ δοχεῖον· χαῖρε, προνοί ας αὐ -
τοῦ ταμεῖον.
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Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα� χαῖρε,
τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα.

Χαῖρε, ὅτι ἐμωράνθησαν οἱ δεινοὶ συζητη ταί�
χαῖρε, ὅτι ἐμαράνθησαν οἱ τῶν μύθων ποιηταί.

Χαῖρε, τῶν Ἀθηναίων τὰς πλοκὰς δια σπῶ σα�
χαῖρε, τῶν ἁλιέων τὰς σαγήνας πληροῦσα.

Χαῖρε, βυθοῦ ἀγνοίας ἐξέλκουσα� χαῖρε, πολλοὺς
ἐν γνώσει φωτίζουσα.

Χαῖρε, ὁλκὰς τῶν θελόντων σωθῆναι� χαῖ ρε, λιμὴν
τῶν τοῦ βίου πλωτήρων.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ,
πρὸς τοῦτον αὐτεπάγγελτος ἦλθε� καὶ ποιμὴν ὑπάρ-
χων, ὡς Θεός, δι᾽ ἡμᾶς ἐφάνη καθ᾽ ἡμᾶς ἄνθρωπος�
ὁμοίῳ γὰρ τὸ ὅμοιον καλέσας, ὡς Θεός, ἀκούει�

Ἀλληλούϊα.

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθέ νε, καὶ
πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων� ὁ γὰρ τοῦ οὐρα-
νοῦ καὶ τῆς γῆς κατεσκεύασέ σε Ποι ητής, Ἄχραντε,
οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσ φω-
νεῖν διδάξας�

Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας� χαῖρε, ἡ πύλη τῆς
σωτηρίας.

Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως� χαῖρε, χορηγὲ
θεϊκῆς ἀγαθότητος.



Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέν  τας
αἰσχρῶς� χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτη σας τοὺς συληθέν -
τας τὸν νοῦν.

Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦ σα�
χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα.

Χαῖρε, παστὰς ἀσπόρου νυμφεύσεως� χαῖ ρε, πι-
στοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα.

Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων� χαῖρε, ψυχῶν
νυμφοστόλε ἁγίων·

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται, συνεκτείνεσθαι σπεύ δων
τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰ κτιρμῶν Σου� ἰσαρίθμους
γὰρ τῇ ψάμμῳ ᾠδὰς ἂν προσφέ ρωμέν Σοι, Βασιλεῦ
Ἅγιε, οὐδέν τελοῦμεν ἄ ξιον ὧν δέδωκας ἡμῖν, τοῖς
Σοὶ βοῶσιν�

Ἀλληλούϊα.

Φωτοδόχον λαμπάδα τοῖς ἐν σκότει φα νεῖ σαν
ὁρῶμεν τὴν ἁγίαν Παρθένον� τὸ γὰρ ἄϋ λον ἅπτουσα
φῶς, ὁδηγεῖ πρὸς γνῶσιν θεϊ κὴν ἅπαντας, αὐγῇ τὸν
νοῦν φωτίζουσα, κραυ γῇ δὲ τιμωμένη ταῦτα�

Χαῖρε, ἀκτὶς νοητοῦ Ἡλίου· χαῖρε, βολὶς τοῦ ἀδύ-
του φέγγους.

Χαῖρε, ἀστραπὴ τὰς ψυχὰς καταλάμπου σα· χαῖρε,
ὡς βροντὴ τοὺς ἐχθροὺς καταπλήττουσα.

Χαῖρε, ὅτι τὸν πολύφωτον ἀνατέλλεις φω τισμόν·
χαῖρε, ὅτι τὸν πολύῤῥητον, ἀναβλύ ζεις ποταμόν.
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Χαῖρε, τῆς κολυμβήθρας ζωγραφοῦσα τὸν τύ πον·
χαῖρε, τῆς ἁμαρτίας ἀναιροῦσα τὸν ῥύπον.

Χαῖρε, λουτὴρ ἐκπλύνων συνείδησιν· χαῖ ρε, κρα -
τὴρ κιρνῶν ἀγαλλίασιν.

Χαῖρε, ὀσμὴ τῆς Χριστοῦ εὐωδίας· χαῖρε, ζωὴ
μυστικῆς εὐωχίας.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Χάριν δοῦναι θελήσας ὀφλημάτων ἀρ χαίων, ὁ
πάντων χρεωλύτης ἀνθρώπων ἐπεδήμησε δι᾽ ἑαυ-
τοῦ πρὸς τοὺς ἀ ποδήμους τῆς αὐτοῦ χάριτος· καὶ
σχίσας τὸ χειρόγραφον, ἀκούει παρὰ πάντων οὕτως�

Ἀλληλούϊα.

Ψάλλοντές σου τὸν τόκον, ἀνυμνοῦ μέν σε πάν τες,
ὡς ἔμψυχον ναόν, Θεοτόκε· ἐν τῇ σῇ γὰρ οἰκήσας
γαστρί, ὁ συνέχων πάντα τῇ χειρὶ Κύριος ἡγίασεν,
ἐδόξασεν, ἐδίδαξε βοᾶν σοι πάντας.

Χαῖρε, σκηνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου� χαῖρε, Ἁγία
Ἁγίων μείζων.

Χαῖρε, κιβωτὲ χρυσωθεῖσα τῶ Πνεύματι� χαῖρε,
θησαυρὲ τῆς ζωῆς ἀδαπάνητε.

Χαῖρε, τίμιον διάδημα, βασιλέων εὐσεβῶν· χαῖρε,
καύχημα σεβάσμιον, Ἱερέων εὐλα βῶν.

Χαῖρε, τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος πύργος� χαῖρε,
τῆς βασιλείας τὸ ἀπόρθητον τεῖχος.

Χαῖρε, δι᾽ ἧς ἐγείρονται τρόπαια· χαῖρε, δι᾽ ἧς
ἐχθροὶ καταπίπτουσι.



Χαῖρε, χρωτὸς τοῦ ἐμοῦ θεραπεία� χαῖρε, ψυχῆς
τῆς ἐμῆς σωτηρία.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Ὦ πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων ἁγίων

Ἁγιώτατον Λόγον (ἐκ τρίτου, καὶ μεθ᾽ ἑκάστην ἐκφώνη-
σιν τοῦ στίχου λέγομεν:Ὑπεραγία Θεο τόκε σῶσον ἡμᾶς),
δεξαμένη τὴν νῦν προσ φοράν, ἀπὸ πάσης ῥῦσαι συμ-
 φο ρᾶς ἅπαντας, καὶ τῆς μελλούσης λύτρωσαι κολά-
σεως τοὺς συμβοῶντας�

Ἀλληλούϊα.
Ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπ έμ φθη εἰπεῖν

τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε· καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φω νῇ
σωματούμενόν Σε θεω ρῶν, Κύριε, ἐξίστατο καὶ
ἵστα το κραυγάζων 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 λο  γισμοῖς�
χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ Ἀγ γέλων ὀφθαλμοῖς.

Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέδρα· χαῖ ρε,
ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάν τα.

Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν Ἥλιον· χαῖρε, γαστὴρ
ἐνθέου σαρκώσεως.

Χαῖρε, δι᾽ ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις· χαῖρε, δι᾽ ἧς
βρεφουργεῖται ὁ Κτίστης.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
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Κοντάκιον αὐτόμελον (δίχορον). Ἦχος πλ. δ'.
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυ τρω  -

θεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ
πό λις σου, Θεοτόκε· ἀλλ᾽ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος
ἀ προσ μάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύ νων ἐλευθέ-
ρωσον, ἵνα κράζω σοι·

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Eἰ βούλῃ, λέγε καὶ τὰ κάτωθι τροπάρια:

Θεοτοκίον αὐτόμελον (δίχορον). Ἦχος γ'. 

Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου, καὶ τὸ ὑπέρ-
λαμπρον τὸ τῆς ἁγνείας σου, ὁ Γα βριὴλ καταπλαγεὶς
ἐβόα σοι, Θεοτόκε· Ποῖον σοι ἐγκώμιον προσαγάγω
ἐπάξιον· τὶ δὲ ὀνομάσω σε, ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι· διὸ
ὡς προ σετάγην βοῶ σοι· Χαῖρε, ἡ Κεχαριτωμένη.

Θεοτοκίον. Ἦχος πλ. α'. Τὸν Συνάναρχον Λόγον.

Χαῖρε, πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος· χαῖ ρε, τεῖχος καὶ
σκέπη τῶν προστρεχόντων εἰς σέ· χαῖρε, ἀχείμαστε
λιμὴν καὶ ἀπειρόγαμε· ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκὶ τὸν ποιητήν
σου καὶ Θεόν, πρεσβεύουσα μὴ ἐλλεί πῃς ὑπὲρ τῶν
ἀνυμνούντων καὶ προσκυνούντων τὸν τόκον σου.

Ἀπολυτίκια ὅμοια. Ἦχος πλ. α'.

Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τὰ κατορθώματα οὐρανῶν
αἱ δυνάμεις ὑπερεθαύμασαν· ὅτι ἐν σώματι θνητῷ τὸν
ἀσώματον ἐχθρόν, τῇ δυνά μει τοῦ Σταυροῦ, ἀγωνι-
σάμενοι καλῶς ἐνίκη σαν ἀοράτως· καὶ νῦν πρεσβεύ -
ουσι τῷ Κυρίῳ ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.



Τὴν ταχεῖαν σου σκέπην καὶ τὴν βοήθειαν καὶ τὸ
ἔλεος δεῖξον ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου· καὶ τὰ κύματα,
ἁγνή, καταπράϋνον τῶν ματαίων λογισμῶν, καὶ τὴν
πεσοῦσαν μου ψυχὴν ἀνάστησον, Θεο τόκε· οἶδα γὰρ
οἶδα, Παρθένε, ὅτι ἰσχύεις ὅσα καὶ βούλοιο. 

Χαῖρε, ἅγιον ὄρος καὶ θεοβάδιστον· χαῖ ρε, ἔμψυ -
χε βάτε καὶ ἀκατάφλεκτε· χαῖρε, ἡ μόνη πρὸς Θεὸν
κόσμου γέφυρα, ἡ μετάγουσα θνητοὺς πρὸς τὴν αἰ -
ώνιον ζωήν· χαῖρε, ἀκήρατε κόρη, ἡ ἀπειράνδρως
τεκοῦσα τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Εἰ δὲ μή, λέγε τὸ Ἄξιον ἐστιν... καὶ τὰ ἐφ᾽ ἑξῆς.
Ἦχος πλ. α'. 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σέ, τὴν Θεοτό-
κον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώ μητον καὶ Μητέρα
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ
ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδια-
φθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον,
σὲ μεγαλύνο μεν. 

Ἐλπίς μου γλυκυτάτη καὶ ἀναψυχή μου, καὶ τῆς
ψυχῆς μου χαρά, Παναγία μου, χα ρᾶς ἐκεί νης δεῖξόν
με μέτοχον, Πάναγνε. Ἀμήν.

Θεοτοκίον. Ἦχος πλ. α'.

Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ δο ξάζο-
 μέν σε οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος, τὴν πόλιν τὴν ἄσειστον,
τὸ τεῖχος τὸ ἄῤῥηκτον, τὴν ἀῤῥαγῆ προστασίαν, καὶ
καταφυγὴν τῶν ψυχῶν ὑμῶν.
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ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ (βλέπε σελ. 97).

Ἅγιος ὁ Θεός... γ' (3). Δόξα... Καὶ νῦν... Πανα γία
Τριάς... Κύριε, ἐλέησον γ' (3). Δόξα... Καὶ νῦν...
Πάτερ ἡμῶν... Δι᾽ εὐχῶν...

Εἴ μεν ἐστὶ Κυριακή, λέγομεν τὴν Ὑπακοὴν τοῦ ἤχου ·
ἄλλως τὸ Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς ἢ τοῦ Ἁγίου ἢ τῆς ἡμέ -
ρας (σελ. 179-189).

Κύριε, ἐλέησον μ' (40).
Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐν οὐ ρανῷ καὶ

ἐπὶ γῆς προσκυνούμενος καὶ δοξαζόμενος Χριστὸς ὁ
Θεός, ὁ μακρό θυμος, ὁ πολυέλεος, ὁ πολυεύσπλα γ-
 χνος, ὁ τοὺς δικαίους ἀγαπῶν καὶ τοὺς ἁμαρ τωλοὺς
ἐλεῶν, ὁ πάντας καλῶν πρὸς σωτηρίαν διὰ τῆς ἐπ -
αγγελίας τῶν μελλόντων ἀγαθῶν· Αὐτός, Κύριε,
πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τὰς ἐντεύξεις,
καὶ ἴθυνον τὴν ζωὴν ἡμῶν πρὸς τὰς ἐντολάς Σου.
Τὰς ψυ χὰς ἡμῶν ἁγίασον· τὰ σώματα ἅγνισον· τοὺς
λογισμοὺς διόρθωσον· τὰς ἐννοίας κά θαρον· καὶ ῥῦ -
σαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, κακῶν καὶ ὀδύνης.
Τείχισον ἡμᾶς ἁγίοις Σου Ἀγγέλοις, ἵνα, τῇ παρεμ -
βολῇ αὐτῶν φρου ρούμενοι καὶ ὁ δηγούμενοι, καταν -
τήσωμεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ εἰς τὴν
ἐπί γνωσιν τῆς ἀπροσίτου Σου δόξης· ὅτι εὐ λο γη -
τὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε, ἐλέησον γ' (3).
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν

καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ νων. Ἀμήν.



Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ,τὴν ἀ δι αφθόρως Θεὸν Λό -
γον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη -
σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς.
Ἀμήν.

Εὐχὴ εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, Παύλου Μοναχοῦ
τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μονῆς τῆς Εὐεργέτιδος.

Καὶ σῶσον καὶ βοήθησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς,
Παναγία Παρθένε.

Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε, ἄχραντε, ἁ γνὴ Παρ-
θένε, Θεόνυμφε Δέσποινα· ἡ Θεὸν Λόγον τοῖς ἀν -
θρώποις τῇ παραδόξῳ σου κυήσει ἑνώ σασα καὶ τὴν
ἀπωσθεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἡμῶν τοῖς οὐρανίοις
συν άψασα· ἡ τῶν ἀπηλπισμένων μόνη ἐλπὶς καὶ τῶν
πολεμουμένων βοήθεια· ἡ ἑτοίμη ἀντί ληψις τῶν εἰς
σὲ προσ τρεχόντων, καὶ πάν των τῶν Χριστιανῶν τὸ
κα ταφύγιον. Μὴ βδελύξῃ με τὸν ἁμαρτωλόν, τὸν ἐν -
αγῆ, τὸν αἰσχροῖς λογισμοῖς καὶ λόγοις καὶ πράξε-
σιν ὅλον ἐμαυτὸν ἀχρειώσαντα, καὶ τῇ τῶν ἡδονῶν
τοῦ βίου ῥαθυμίᾳ, γνώμῃ δοῦλον γενόμενον· ἀλλ᾽ ὡς
τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ Μήτηρ, φιλανθρώπως σπλαγ-
 χνίσθητι ἐπ᾽ ἐμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ ἀσώτῳ, καὶ δέξαι
μου τὴν ἐκ ῥυπαρῶν χειλέων προσφερομένην σοι
δέη σιν· καὶ τὸν σὸν Υἱόν, καὶ ἡμῶν Δεσπό την καὶ
Κύριον, τῇ μητρικῇ σου παῤῥησίᾳ χρωμένη δυσώ-
πησον, ἵνα ἀνοίξῃ κἀμοὶ τὰ φιλάνθρωπα σπλάγχνα
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τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος· καί, παριδών μου τὰ ἀνα ρίθ-
 μητα πταίσματα, ἐπιστρέψῃ με πρὸς μετάνοιαν καὶ
τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν ἐργά την δόκιμον ἀναδείξῃ με.
Καὶ πάρεσό μοι ἀεὶ ὡς ἐλεήμων καὶ συμπαθὴς καὶ
φιλάγαθος· ἐν μὲν τῷ παρόντι βίῳ θερμὴ προστάτις
καὶ βοη θός, τὰς τῶν ἐναντίων ἐφόδους ἀποτειχίζου -
σα καὶ πρὸς σωτηρίαν καθοδηγοῦσά με· καὶ ἐν τῷ
καιρῷ τῆς ἐξόδου μου τὴν ἀθλίαν μου ψυχὴν περιέ-
 πουσα καὶ τὰς σκοτεινὰς ὄψεις τῶν πονη ρῶν δαιμό -
νων πόῤῥω αὐ τῆς ἀπελαύνουσα· ἐν δὲ τῇ φοβερᾷ
ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, τῆς αἰωνίου με ῥυομένη κολά-
σεως, καὶ τῆς ἀποῤῥήτου δό ξης τοῦ σοῦ Υἱοῦ καὶ
Θεοῦ ἡμῶν κληρονόμον με ἀποδεικνύουσα. Ἧς καὶ
τύχοιμι, Δέσποινα μου, ὑπεραγία Θεοτόκε, διὰ τῆς
σῆς μεσιτείας καὶ ἀντιλήψεως, χάριτι καὶ φιλαν-
θρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, τοῦ Κυρίου καὶ
Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. ̔͂ ῼ πρέπει
πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ Ἀνάρχῳ
Αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ Ἀ γαθῷ καὶ Ζωο-
 ποιῷ Αὐτοῦ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ -
 νας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Εὐχὴ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν (παραλεί-
πεται ἐν ταῖς ἀγρυπνίαις), Ἀντιόχου Μοναχοῦ τῆς Λαύ -
ρας τοῦ Ἁγίου Σάββα καὶ συγγραφέως τοῦ Πανδέκτου.

Καὶ δὸς ἡμῖν, Δέσποτα, πρὸς ὕπνον ἀπι  οῦ σιν ἀνά-
 παυσιν σώματος καὶ ψυχῆς· καὶ διαφύ λαξον ἡμᾶς



ἀπὸ τοῦ ζοφεροῦ ὕ πνου τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀπὸ πάσης
σκοτεινῆς καὶ νυκτερινῆς ἡδυπαθείας. Παῦσον τὰς
ὁρ μὰς τῶν παθῶν, σβέσον τὰ πεπυρωμένα βέλη τοῦ
πονηροῦ, τὰ καθ᾽ ἡμῶν δολίως κινούμενα· τὰς τῆς
σαρκὸς ἡμῶν ἐπαναστάσεις κατάστειλον καὶ πᾶν γεῶ -
 δες καὶ ὑλικὸν ἡμῶν φρόνημα κοίμισον. Καὶ δώρησαι
ἡμῖν, ὁ Θεός, γρήγορον νοῦν, σώφρο να λογισμόν,
καρδίαν νήφουσαν, ὕπνον ἐλαφρὸν καὶ πά σης σατα -
νικῆς φαντασίας ἀπηλλαγμένον. Διανάστησον δὲ
ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευ χῆς, ἐστηριγμένους ἐν
ταῖς ἐντολαῖς Σου, καὶ τὴν μνήμην τῶν Σῶν κριμά -
των ἐν ἑαυτοῖς ἀπαρά θραυστον ἔχοντας. Παννύχιον
ἡμῖν τὴν Σὴν δοξολογίαν χάρισαι, εἰς τὸ ὑμνεῖν, καὶ
εὐλογεῖν, καὶ δοξάζειν, τὸ πάντιμον, καὶ μεγαλοπρε -
πὲς ὄνομά Σου, τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ὑπερένδοξε, ἀειπάρθενε, εὐλογημένη Θεοτόκε,
προσάγαγε τὴν ἡμετέραν προσευχὴν τῷ Υἱῷ σου καὶ
Θεῷ ἡμῶν, καὶ αἴτησε ἵνα σώσῃ διὰ σοῦ τὰς ψυχὰς
ἡμῶν.

Εὐχὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωαννικίου.

Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱ ός, σκέ -
πη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ
τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην Σου.
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Θεοτοκίον. Ἦχος πλ. δ´.
(Παρακλητική, Β´ Στιχολογία Κυριακῆς)

Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτί σις,
Ἀγγέλων τὸ σύστημα καὶ ἀν θρώπων τὸ γένος, ἡγια-
 σμένε ναὲ καὶ παράδεισε λογικέ, παρθενικὸν καύχη -
μα, ἐξ ἧς Θεὸς ἐσαρκώθη, καὶ παιδίον γέγονεν ὁ πρὸ
αἰώνων ὑπάρχων Θεὸς ἡμῶν. Τὴν γὰρ σὴν μήτραν
θρόνον ἐποί ησε, καὶ τὴν σὴν γαστέ ρα πλατυτέραν
οὐρανῶν ἀπειργάσατο. ̓ Επὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτω-
 μένη, πᾶσα ἡ κτίσις, δόξα σοι.

Εὐχὴ εἰς τὸν Ἅγιον Ἄγγελον φύλακα τῆς ψυχῆς. 
Ἅγιε Ἄγγελε, ὁ ἐφεστώς τῆς ἀθλίας μου ψυ χῆς καὶ

ταλαιπώρου μου ζωῆς, μὴ ἐγκαταλεί πῃς με τὸν ἁμαρ-
τωλὸν, μηδὲ ἀ ποστῇς ἀπ᾽ ἐμοῦ διὰ τὴν ἀκρασίαν μου·
μὴ δώῃς χώραν τῷ πο νηρῷ δαίμονι κατακυρι εῦσαί
μου τῇ καταδυνα στείᾳ τοῦ θνητοῦ τούτου σώματος·
κράτησον τῆς ἀθλίας καὶ παρειμένης χειρός μου, καὶ
ὁδήγησόν με εἰς ὁδὸν σωτηρίας. Ναί, Ἅγιε Ἄγγελε τοῦ
Θεοῦ, ὁ φύλαξ καὶ σκεπαστὴς τῆς ἀθλίας μου ψυ χῆς
καὶ τοῦ σώματος, πάντα μοι συγχώρη σον, ὅσα σοι
ἔθλιψα πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καὶ εἴ τι
ἥμαρτον τὴν σήμερον ἡμέραν· σκέπασόν μοι ἐν τῇ πα-
ρούσῃ νυκτί καὶ διαφύλαξόν με ἀπὸ πάσης ἐπηρείας
τοῦ ἀντικειμένου, ἵνα μὴ ἔν τινι ἁμαρτήματι παρορ-
γίσω τὸν Θεὸν· καὶ πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Κύ-
ριον, τοῦ ἐπιστηρίξαι με ἐν τῷ φόβῳ αὐτοῦ καὶ ἄξιον
ἀναδεῖξαι με δοῦλον τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος. Ἀμήν.



Eἰ βούλῃ, λέγε καὶ τὰς κάτωθι δύο εὐχάς:
Εὐχὴ εἰς τὴν Κυρίαν Θεοτόκον 

ἐπὶ τῇ ἐνοχλήσει πονηρῶν λογισμῶν.

Παναγία Δέσποινά μου Θεοτόκε, ἀποδί ωξον ἀπ᾽
ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀνα ξίου, τὴν ἀκηδείαν, τὴν
λήθην, τὴν ἄγνοιαν, τὴν ἀμέλειαν καὶ πάντας τοὺς
πονηροὺς λογισμούς καὶ αἰσχροὺς καὶ βλασφήμους
ἀποσόβησον ἐκ τῆς ἀθλίας καὶ ταλαιπώρου μου
καρδίας καὶ ἐκ τῆς μεμολυσμένης μου ψυχῆς καὶ τοῦ
ἐσκοτισμένου μου νοός, καὶ κατάσβεσόν μου τὴν φλό -
γα τῶν παθῶν καὶ ἐλέησόν με ἀπὸ τῶν ἐπερχομένων
μοι πονη ρῶν ἐνθυμήσεων καὶ προλήψεων, καὶ πασῶν
τῶν κακῶν μου ἐλευθέρωσον πράξεων, τῶν ἐν νυκτὶ
καὶ ἡμέρᾳ ὅτι ὑπερευλογημένη ὑ π άρ χεις, καὶ τὸ ὄνο -
μά σου τὸ Ἅγιον δεδο ξα σμένον εἰς τούς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

Εὐχὴ πρὸ τοῦ ὑπνῶσαι (παραλείπεται ἐν ταῖς ἀγρυ-
πνίαις), Ἁγίου Εὐφραὶμ τοῦ Σύρου.

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὴν Ἁγίαν Σου
Μητέρα τιμιωτέραν ἀναδείξας πα σῶν τῶν ἐπ ου  ρα-
 νίων δυνάμεων·Αὐτός, Παν άγαθε, διὰ τῶν πρε σβειῶν
αὐ τῆς καὶ πάντων Σου τῶν Ἁγίων, παρακλή θητι, καὶ
συγ χώρησόν μοι τῷ ἀναξίῳ δούλῳ Σου, εἴ τι ἥμαρτον
ὡς ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ ὡς ἀπάνθρωπος, τὰ ἑ κού-
 σιά μου πταίσματα καὶ τὰ ἀκούσια, τὰ ἐν γνώσει καὶ
ἐν ἀγνοίᾳ, τὰ ἐκ συναρπαγῆς καὶ ἀπροσεξίας, καὶ πολ -
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λῆς μου ῥαθυμίας, καὶ ἀμελείας γεγενημένα· εἴτε τὸ
ὄνομά Σου τὸ Ἅ γιον ὥμοσα, εἴτε ἐπιώρκησα, ἢ ἐβλα-
 σφήμησα κατὰ διάνοιαν, ἢ ἔν τινι Σὲ παρώργησα, ἢ
ἔκλε ψα, ἢ ἐψευσάμην, ἢ φίλος παρέβαλε πρὸς ἐμὲ
καὶ παρεῖδον αὐτόν, ἢ ἀδελφὸν ἔθλιψα καὶ παρεπί -
κρανα, ἢ  ἱσταμένου μου ἐν προσευχῇ καὶ ψαλμωδίᾳ,
ὁ νοῦς μου ὁ πονηρὸς εἰς τὰ πονηρὰ καὶ βιωτικὰ πε-
ριεπόλευσεν, ἢ παρὰ τὸ πρέπον ἐτρύφησα, ἢ εὐτρά-
 πελα ἐλάλησα, ἢ ἀφρόνως ἐγέλασα, ἢ ἐκενοδόξησα,
ἢ ὑπερηφα νευσάμην, ἢ κάλ λος μάταιον ἐθεασάμην
καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐθέλχθην τὸν νοῦν, ἢ τὰ μὴ δέοντα
ἐφλυάρησα, ἢ τὸ ἐλάττωμα τοῦ ἀδελφοῦ μου περιερ-
γα σάμην καὶ κατέκρινα αὐτόν, καὶ τὰ ἐμαυτοῦ ἀναρίθ -
μητα ἐλαττώματα παρεβλεψάμην, εἴτε τῆς προσευχῆς
μου ἠμέλησα, εἴτε τὴν ἐν τολὴν τοῦ Πνευματικοῦ μου
Πατρὸς ἠθέτησα, καὶ αὐτὴν οὐκ ἐφύλαξα, εἴτε τι ἄλ -
λο πονηρὸν ἐπενόησα. Ταῦτα πάντα καὶ ἄλλα, ἅ περ
ἔπραξα καὶ οὐ μέμνημαι, συγχώρησόν μοι ὁ Θεὸς
τῷ ἀχρείῳ δούλῳ Σου καὶ ἐλέησόν με ὡς ἀγαθὸς καὶ
φιλάνθρωπος, ἵνα ἐν εἰρήνῃ κοιμη θῶ καὶ ὑπνώσω
ὁ ἄσωτος ἐγώ, δοξάζων Σε, σὺν τῷ Πατρί, καὶ τῷ
Παναγίῳ καὶ Ἀγαθῷ καὶ Ζωοποιῷ Σου Πνεύματι,
νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶ νας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Eἰ δὲ μή, εὐθὺς λέγε:

Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μα ρία,
ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ
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εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα
ἔτεκες τῶν ψυ χῶν ἡμῶν. (τρίς)

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς, τοῦ Ναοῦ ἢ τῆς Μονῆς.

Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν καταφεύγομεν Θεο-
 τόκε· τὰς ἡμῶν ἱκεσίας μὴ παρίδῃς ἐν πε ριστάσει,
ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, μό νη Ἁγνή, μόνη
εὐλογημένη.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰ ώ νων. Ἀμήν.

Κύριε, ἐλέησον γ' (3), ἐν ὀνόματι Κυρίου, (Πάτερ
Ἅγιε), εὐλόγησον. Καὶ Ἀπόλυσις.

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη σοῦ
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΤΤΕΛΟΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ  ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Ἐὰν παρίσταται Ἱερεύς, ἡ Ἀπόλυσις γίνεται οὕτω:

Θεοτόκε Παρθένε... (τρίς)

Δόξα... Καὶ νῦν... Κύριε, ἐλέησον γ  ́(3), ἐν ὀνόματι Κυρίου,
εὐλόγησον, Πάτερ. (Εἰς Ἀρχιερέα: Δέσποτα Ἅγιε, εὐλό-
γησον), καὶ οὗτος ποιεῖ τὴν Ἀπόλυσιν, μεθ᾽ ἣν ἐπιλέγει:
Εὐξώμεθα ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου, κ.λπ.. Ὁ Ἀναγνώ-
στης, εἰς κάθε αἴτησιν τοῦ Ἱερέως λέγει: Κύριε, ἐλέησον.
Ὁ Ἱερεύς: Εἴπωμεν καὶ ὑπὲρ ἑαυτῶν, τὸ Κύριε, ἐλέησον.
Ὁ Ἀναγνώστης: Κύριε, ἐλέησον γ´ (3). Ἡμᾶς δὲ ἐλεήσαι
καὶ σώσαι ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων Θεός. 

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς, τοῦ Ναοῦ ἢ τῆς Μονῆς.
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Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου... (σελ. 118).
Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν καταφεύγομεν, Θεο-

 τόκε· τὰς ἡμῶν ἱκεσίας μὴ παρίδῃς ἐν πε ριστάσει,
ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, μό νη Ἁγνή, μόνη
εὐλογημένη.

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη σοῦ
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.

-128- ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Ἡ εἰς ᾍδου Κάθοδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη σοῦ Χριστοῦ.
Ρωσικὴ εἰκὼν ἐπὶ φύλλου μεταλλικοῦ κράματος, 

ἀρχαὶ 20οῦ αἰῶνος.



Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου 
καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία.


