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ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ, ΘΕΟΤΟΚΙΑ, ΚΟΝΤΑΚΙΑ
(ψαλλόμενα καθ᾽ ἡμέραν ὅταν δὲν εἶναι ἑορτή)
Τῇ ΔΕΥΤΕΡᾼ, τῶν Ἀρχαγγέλων
Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ'.

Τῶν οὐρανίων στρατιῶν ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεν ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵνα ταῖς ὑμῶν δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγων, τῆς ἀΰλου
ὑμῶν δόξης, φρουροῦντες ἡμᾶς προσπίπτοντας,
ἐκτενῶς καὶ βοῶντας· Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων.
Θεοτοκίον, Ἦχος δ'.

Τῇ ἀνατραφείσῃ ἐν τῷ ναῷ εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων,
τῇ περιβεβλημένῃ τὴν πίστιν καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν
ἄμεμπτον παρθενίαν, ὁ ἀρχιστράτηγος Γαβριὴλ, προσέφερεν οὐρανόθεν τὸν ἀσπασμὸν καὶ τὸ χαῖρε· Χαῖρε
εὐλογημένη· Χαῖρε δεδοξασμένη ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.
Κοντάκιον, Ἦχος β'.

Ἀρχιστράτηγοι Θεοῦ, λειτουργοὶ θείας δόξης, τῶν
ἀνθρώπων ὁδηγοί, καὶ ἀρχηγοὶ Ἀσωμάτων, τὸ συμφέρον ἡμῖν αἰτήσασθε, καὶ τὸ μέγα ἔλεος, ὡς τῶν
Ἀσωμάτων Ἀρχιστράτηγοι.
Τῇ ΤΡΙΤῌ, τοῦ Τιμίου Προδρόμου
Ἀπολυτίκιον, Ἦχος β'.

Μνήμη δικαίου μετ᾽ ἐγκωμίων, σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ
μαρτυρία τοῦ Κυρίου, Πρόδρομε· ἀνεδείχθης γὰρ
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ὄντως καὶ Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καὶ ἐν
ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον.
Ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοῖς ἐν ᾅδῃ, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί,
τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
Θεοτοκίον, Ἦχος β'.

Θείας γεγόναμεν κοινωνοὶ φύσεως, διὰ σοῦ, Θεοτόκε ἀειπάρθενε· Θεὸν γὰρ ἡμῖν σεσαρκωμένον τέτοκας· διὸ κατὰ χρέος σὲ πάντες εὐσεβῶς μεγαλύνομεν.
Κοντάκιον, Ἦχος πλ. β'.

Τὴν σωματικὴν σου παρουσίαν δεδοικὼς ὁ Ἰορδάνης, τρόμῳ ὑπεστρέφετο, τὴν πνευματικὴν δὲ λειτουργίαν ἐκπληρῶν ὁ Ἰωάννης, φόβῳ ὑπεστέλλετο· τῶν
Ἀγγέλων αἱ τάξεις ἐξεπλήττοντο, ὁρῶσαί σε ἐν ῥείθροις σαρκὶ βαπτιζόμενον, καὶ πάντες οἱ ἐν τῷ σκότει κατηυγάζοντο, ἀνυμνοῦντές σε τὸν φανέντα, καὶ
φωτίσαντα τὰ πάντα.
Τῇ ΤΕΤΑΡΤῌ καὶ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ, τοῦ Σταυροῦ
Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α'.

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου καὶ εὐλόγησον τὴν
κληρονομίαν Σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ Σὸν φυλάττων διὰ τοῦ
Σταυροῦ Σου πολίτευμα.
Σταυροθεοτοκίον, Ἦχος α'.

Οἱ τὴν σὴν προστασίαν κεκτημένοι Ἄχραντε, καὶ
ταῖς σαῖς ἱκεσίαις τῶν δεινῶν ἐκλυτρούμενοι, τῷ
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Σταυρῷ τοῦ Υἱοῦ σου ἐν παντὶ φρουρούμενοι, κατὰ
χρέος σὲ πάντες εὐσεβῶς μεγαλύνομεν.
Κοντάκιον, Ἦχος δ'.

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ
Σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρμούς Σου δώρησαι,
Χριστὲ ὁ Θεὸς εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει Σου, τοὺς
πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων, τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν Σήν,
ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.
Τῇ ΠΕΜΠΤῌ, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
Ἀπολυτίκιον, Ἦχος γ'.

Ἀπόστολοι ἅγιοι, πρεσβεύσετε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ
ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἕτερον, τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ'.

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν
πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει
τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα
Νικόλαε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς
ψυχὰς ἡμῶν.
Θεοτοκίον, Ἦχος δ'.

Τὸν Λόγον τοῦ Πατρός, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν,
ἐκ σοῦ σαρκωθέντα ἔγνωμεν, Θεοτόκε Παρθένε, μόνη ἁγνή, μόνη εὐλογημένη· διὸ ἀπαύστως σὲ ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν.
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Κοντάκιον τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, Ἦχος β´.

Τοὺς ἀσφαλεῖς καὶ θεοφθόγγους κήρυκας, τὴν
κορυφὴν τῶν Μαθητῶν Σου, Κύριε, προσελάβου
εἰς ἀπόλαυσιν τῶν ἀγαθῶν Σου καὶ ἀνάπαυσιν· τοὺς
πόνους γὰρ ἐκείνων καὶ τὸν θάνατον ἐδέξω ὑπὲρ
πᾶσαν ὁλοκάρπωσιν, ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια.
Ἕτερον τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἦχος γ'.

Ἐν τοῖς Μύροις, Ἅγιε, ἱερουργὸς ἀνεδείχθης·
τοῦ Χριστοῦ γάρ, Ὅσιε, τὸ Εὐαγγέλιον πληρώσας,
ἔθηκας τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ λαοῦ σου· ἔσωσας τοὺς
ἀθώους ἐκ τοῦ θανάτου· διὰ τοῦτο ἡγιάσθης, ὡς μέγας μύστης Θεοῦ τῆς χάριτος.
Τῷ ΣΑΒΒΑΤῼ, πάντων τῶν ἑορταζομένων
Ἁγίων καὶ τῶν Κεκοιμημένων
Ἀπολυτίκιον, Ἦχος β'.

Ἀπόστολοι, Μάρτυρες καὶ Προφῆται, Ἱεράρχαι,
Ὅσιοι καὶ Δίκαιοι, οἱ καλῶς τὸν ἀγῶνα τελέσαντες
καὶ τὴν πίστιν τηρήσαντες, παῤῥησίαν ἔχοντες πρὸς
τὸν Σωτῆρα, ὑπὲρ ἡμῶν Αὐτὸν ὡς Ἀγαθὸν ἱκετεύσατε· σωθῆναι δεόμεθα τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἕτερον τῶν κεκοιμημένων, Ἦχος πλ. δ'.

Μνήσθητι, Κύριε, ὡς ἀγαθὸς τῶν δούλων Σου,
καὶ ὅσα ἐν βίῳ ἥμαρτον, συγχώρησον· οὐδεὶς γὰρ
ἀναμάρτητος, εἰμὴ Σὺ ὁ δυνάμενος, καὶ τοῖς μεταστᾶσι δοῦναι τὴν ἀνάπαυσιν.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΝ ΑΓΙΩΝ - 189 Θεοτοκίον, Ἦχος β'.

Μῆτερ Ἁγία ἡ τοῦ ἀφράστου φωτός, ἀγγελικοῖς
σὲ ὕμνοις τιμῶντες, εὐσεβῶς μεγαλύνομεν.
Κοντάκιον, Ἦχος πλ. δ'.

Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τὰς ψυχὰς
τῶν δούλων Σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ
στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΝ ΑΓΙΩΝ
Εἰς Προφήτην, Ἦχος β'.

Τοῦ προφήτου Σου (. . .) τὴν μνήμην, Κύριε, ἑορτάζοντες, δι᾽ αὐτοῦ Σε δυσωποῦμεν, σῶσον τὰς ψυχὰς
ἡμῶν.
Εἰς Ἀπόστολον, Ἦχος γ'.

Ἀπόστολε Ἅγιε (. . .), πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ,
ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.
Εἰς Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγελιστήν, Ἦχος γ'.

Ἀπόστολε Ἅγιε καὶ Εὐαγγελιστὰ (. . .), πρέσβευε
τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν παράσχῃ
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.
Εἰς Ἱεράρχην, Ἦχος δ'.

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας
Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ
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ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα (. . .)·
πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς Ἱερομάρτυρα, Ἦχος δ'.

Καὶ τρόπων μέτοχος καὶ θρόνων διάδοχος τῶν
Ἀποστόλων γενόμενος, τὴν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε εἰς θεωρίας ἐπίβασιν. Διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς
ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καὶ τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς (. . .)· πρέσβευε Χριστῷ
τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς Μάρτυρα, Ἦχος δ'.

Ὁ Μάρτυς Σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας ἐκ Σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν·
ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν Σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν,
ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ
ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς Μάρτυρας, Ἦχος δ'.

Οἱ Μάρτυρές Σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν,
στεφάνους ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας ἐκ Σοῦ τοῦ
Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν Σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός,
σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς Ὅσιον, Ἦχος α'.

Τῆς ἐρήμου πολίτης καὶ ἐν σώματι Ἄγγελος, καὶ
θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε Πατὴρ ἡμῶν

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΝ ΑΓΙΩΝ - 191 (. . .)· νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ, προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας, καὶ τὰς
ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα
τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.
Εἰς Ὅσιον ἕτερον, Ἦχος πλ. δ'.

Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς τῆς ἐρήμου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας, καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς εἰς
ἑκατὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας· καὶ γέγονας
φωστὴρ τῇ οἰκουμένῃ λάμπων τοῖς θαύμασιν· (. . .),
πατὴρ ἡμῶν Ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς Ὁσίους ἕτερον, Ἦχος δ'.

Ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν ἀεὶ μεθ᾿
ἡμῶν κατὰ τὴν Σὴν ἐπιείκειαν, μὴ ἀποστήσῃς τὸ
ἔλεός Σου ἀφ᾿ ἡμῶν, ἀλλὰ ταῖς αὐτῶν ἱκεσίας ἐν
εἰρήνῃ κυβέρνησον τὴν ζωὴν ἡμῶν.
Εἰς Μάρτυρα γυναῖκα, Ἦχος δ'.

Ἡ ἀμνάς Σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλη τῇ φωνῇ· Σὲ
νυμφίε μου ποθῶ, καὶ Σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦμαι καὶ συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ Σου· καὶ πάσχω
διὰ Σέ, ὡς βασιλεύσω σὺν Σοί, καὶ θνῄσκω ὑπὲρ Σοῦ,
ἵνα καὶ ζήσω ἐν Σοί· ἀλλ’ ὡς θυσίαν ἄμωμον προσδέχου τὴν μετὰ πόθου τυθεῖσάν Σοι· Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῷσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
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Εἰς Ὁσίαν γυναῖκα, Ἦχος πλ. δ'.

Ἐν σοὶ Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ᾽ εἰκόνα·
λαβοῦσα γὰρ τὸν Σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ
καὶ πράττουσα ἐδίδασκες· ὑπερορᾶν μὲν σαρκός,
παρέρχεται γάρ, ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος
ἀθανάτου· διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται,
Ὁσία (. . .), τὸ πνεῦμά σου.
Εἰς Ἀρχάγγελον, Ἦχος δ'.

Τῶν οὐρανίων στρατιῶν Ἀρχιστράτηγε, δυσωποῦμέν σε ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵνα ταῖς σαῖς δεήσεσι
τειχίσῃς ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγων τῆς ἀΰλου σου
δόξης, φρουρῶν ἡμᾶς προσπίπτοντας ἐκτενῶς καὶ
βοῶντας· ἐκ τῶν κινδύνων λύτρωσε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχης τῶν ἄνω Δυνάμεων.
Εἰς Ὁμολογητάς, Ἦχος πλ. δ'.

Ὀρθοδοξίας Ὁδηγέ, εὐσεβείας διδάσκαλε καὶ
σεμνότητος, τῆς οἰκουμένης ὁ φωστήρ, τῶν Μονα ζόντων (1) θεόπνευστον ἐγκαλλώπισμα, (....) σοφέ,
ταῖς διδαχαῖς σου πάντας ἐφώτισας, λύρα τοῦ
Πνεύματος· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς
ψυχὰς ἡμῶν.
Εἰς περιπτώσεις Ἱεραρχῶν Ὁμολογητῶν, ἀντὶ τῶν Μοναζόντων λέγε Ἀρχιερέων.

(1)
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Ψαλμοὶ Α', Β', Γ' (1, 2, 3) ψαλλόμενοι πρὸ τοῦ Κύριε, ἐκέκραξα εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Σαββάτου καὶ εἰς τὰς Παννυχίδας.

Ἀνήρ, Ἀλληλούϊα.

Μακάριος ἀνὴρ ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀ σεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν.
Ἀλληλούϊα.
Ἀλλ᾽ ἤ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ
ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός.
Ἀλληλούϊα.
Καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς
διεξόδους τῶν ὑδάτων,
Ἀλληλούϊα.
Ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καὶ
τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀποῤῥυήσεται, καὶ πάντα ὅσα
ἂν ποιῇ κατευοδωθήσεται.
Ἀλληλούϊα.
Οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ ἢ ὡσεὶ χνοῦς
ὃν ἐκρίπτει ὁ ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς. Ἀλληλούϊα.
Διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει,
οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων· Ἀλληλούϊα.
Ὅτι γινώσκει Κύριος ὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς
ἀσεβῶν ἀπολεῖται.
Ἀλληλούϊα.
Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;
Ἀλληλούϊα.
Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες
συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ
τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ.
Ἀλληλούϊα.
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Διαῤῥήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀποῤῥίψωμεν ἀφ᾽ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν.
Ἀλληλούϊα.
Ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς, καὶ
ὁ Κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς.
Ἀλληλούϊα.
Τότε λαλήσει πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ ἐν
τῷ θυμῷ αὐτοῦ ταράξει αὐτούς.
Ἀλληλούϊα.
Ἐγὼ δὲ κατεστάθην βασιλεὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ Σιὼν
ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ, διαγγέλλων τὸ πρόσταγμα Κυρίου.
Ἀλληλούϊα.
Κύριος εἶπε πρός με· υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.
Ἀλληλούϊα.
Αἴτησαι παρ᾽ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς
γῆς.
Ἀλληλούϊα.
Ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς σκεύη
κεραμέως συντρίψεις αὐτούς.
Ἀλληλούϊα.
Καὶ νῦν, βασιλεῖς, σύνετε, παιδεύθητε, πάντες οἱ
κρίνοντες τὴν γῆν.
Ἀλληλούϊα.
Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε
αὐτῷ ἐν τρόμῳ.
Ἀλληλούϊα.
Δράξασθε παιδείας, μήποτε ὀργισθῇ Κύριος καὶ
ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας.
Ἀλληλούϊα.
Ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν τάχει ὁ θυμὸς αὐτοῦ, μακάριοι
πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾽ αὐτῷ.
Ἀλληλούϊα.
Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ
ἐπανίστανται ἐπ᾽ ἐμέ·
Ἀλληλούϊα.
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Πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου· οὐκ ἔστι σωτηρία
αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ.
Ἀλληλούϊα.
Σὺ δέ, Κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα μου καὶ
ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου.
Ἀλληλούϊα.
Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, καὶ ἐπήκουσέ μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ.
Ἀλληλούϊα.
Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην, ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου.
Ἀλληλούϊα.
Οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ
συνεπιτιθεμένων μοι.
Ἀλληλούϊα.
Ἀνάστα, Κύριε, σῶσόν με, ὁ Θεός μου, ὅτι Σὺ
ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως,
ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας.
Ἀλληλούϊα.
Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία, καὶ ἐπὶ τὸν λαόν Σου ἡ
εὐλογία Σου.
Ἀλληλούϊα.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Ἀλληλούϊα.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
Ἀλληλούϊα.
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Δόξα Σοι ὁ
Θεός.
Ἀλληλούϊα.
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Δόξα Σοι ὁ
Θεός.
Ἀλληλούϊα.
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Δόξα Σοι ὁ
Θεός, ἡ Ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, Δόξα Σοι.
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ψαλλόμενα πρὸ τοῦ Κύριε, ἐκέκραξα εἰς τὰς Παννυχίδας

Ἀνοίξαντός Σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος. Ἀποστρέψαντος δέ Σου τὸ πρόσωπον, ταραχθήσονται. Δόξα Σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ ἐκλείψουσι καὶ
εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσι. Δόξα Σοι ὁ Θεός,
Ἀλληλούϊα.
Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά Σου, καὶ κτισθήσονται,
καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. Δόξα Σοι Πάτερ, Δόξα Σοι Υἱέ, Δόξα Σοι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον,
Δόξα Σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας, εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Δόξα Σοι Ἅγιε,
Δόξα Σοι Κύριε, Δόξα Σοι Βασιλεῦ Οὐράνιε, Δόξα
Σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται. Δόξα
Σοι Ἅγιε, Δόξα Σοι Κύριε, Δόξα Σοι Βασιλεῦ Οὐράνιε, Δόξα Σοι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Δόξα Σοι ὁ
Θεός, Ἀλληλούϊα.
῎ᾼσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου,
ἕως ὑπάρχω. Δόξα Σοι Τρισυπόστατε Θεότης, Πάτερ
Υἱὲ καὶ Πνεῦμα. Σὲ προσκυνοῦμεν καὶ δοξάζομεν.
Δόξα Σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
Ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ εὐφραν-
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θήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ. Δόξα Σοι Πάτερ Ἄναρχε,
Δόξα Σοι Υἱὲ Συνάναρχε, Δόξα Σοι τὸ Πνεῦμα τὸ
Ἅγιον τὸ Ὁμοούσιον καὶ Ὁμόθρονον, Τριὰς Ἁγία
Δόξα Σοι. Δόξα Σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἄνομοι,
ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς. Δόξα Σοι Πάτερ, Δόξα
Σοι Υἱέ, Δόξα Σοι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, Τριὰς Ἁγία
Δόξα Σοι. Δόξα Σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, ὁ ἥλιος ἔγνω
τὴν δύσιν αὐτοῦ, ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ. Δόξα
Σοι Βασιλεῦ Ἐπουράνιε, Δόξα Σοι Παντοκράτορ σὺν
Υἱῷ καὶ Πνεύματι. Δόξα Σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα Σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας. Δόξα Σοι Πάτερ ἀγέννητε, Δόξα Σοι
Υἱὲ γεννητέ, Δόξα Σοι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ ἐκ τοῦ
Πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον,
Τριὰς Ἁγία Δόξα Σοι. Δόξα Σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Δόξα Σοι ὁ
Θεός, Ἀλληλούϊα.
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Δόξα Σοι ὁ
Θεός, Ἀλληλούϊα.
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Δόξα Σοι ὁ
Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε Δόξα Σοι.

