
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη -

σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς.
Ἀμήν.

Μετανοίας γ' (3).
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βα-

 σιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.(1)

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ
τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

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

Προοιμιακὸς Ψαλμὸς ΡΓ' (103).
Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον. Κύριε ὁ Θεός

μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα.
Ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνε δύ σω ἀνα-

 βαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον.
(1)Κατὰ τὴν περίοδον τοῦ Πάσχα, μέχρι καὶ τῆς Ἀποδόσεως, ἀντὶ τοῦ
Δεῦτε Προσκυνήσωμεν, ψάλλεται τὸ Χριστὸς ἀνέστη γ' (3). 
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Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ -81-

Ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέῤῥιν· ὁ στεγάζων
ἐν ὕδασι τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ.

Ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ περι πατῶν
ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων.

Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ
τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα.

Ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐ τῆς,
οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐ τοῦ, ἐπὶ
τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα.

Ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς Σου φεύξονται, ἀπὸ φω νῆς
βροντῆς Σου δειλιάσουσιν.

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πε δία εἰς
τόν τόπον ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά.

Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπι στρέ-
 ψουσι καλῦψαι τὴν γῆν.

Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, ἀνὰ μέσον
τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα.

Ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, προσ δέξον-
 ται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν.

Ἐπ᾽ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατα σκη νώσει,
ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσι φωνήν.

Ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ, ἀπὸ καρ-
ποῦ τῶν ἔργων Σου χορτασθήσεται ἡ γῆ.

Ὁ ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι καὶ χλόην
τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων.
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Τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς, καὶ οἶνος εὐ -
φραίνει καρδίαν ἀνθρώπου.

Τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ, καὶ ἄρ τος
καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει.

Χορτασθήσονται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, αἱ κέ δροι
τοῦ Λιβάνου, ἃς ἐφύτευσας.

Ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσι· τοῦ ἐρω διοῦ ἡ
κατοικία ἡγεῖται αὐτῶν.

Ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ
τοῖς λαγῳοῖς.

Ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούς· ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν
δύσιν αὐτοῦ.

Ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ· ἐν αὐτῇ διε λεύ-
σονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ.

Σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ ἁρπάσαι καὶ ζη τῆσαι
παρὰ τῷ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς.

Ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν, καὶ εἰς τὰς
μάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται.

Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐ τοῦ καὶ
ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας.

Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα Σου, Κύριε· πάν τα ἐν
σοφίᾳ ἐποίησας· ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς Σου.

Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος· ἐκεῖ
ἑρπετά, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ζῷα μι κρὰ μετὰ με-
γάλων.

-82- Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
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-83-Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται, δράκων οὗ τος, ὃν
ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῇ.

Πάντα πρὸς Σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν τρο φὴν
αὐτῶν εἰς εὔκαιρον· δόντος Σου αὐτοῖς, συλλέξου -
σιν.

Ἀνοίξαντός Σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθή -
σονται χρηστότητος· ἀποστρέψαν τος δέ Σου τὸ πρόσ -
ωπον, ταραχθήσονται.

Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ ἐκλείψου σι, 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· εὐ φραν-
θήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.

Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐ τὴν τρέ-
μειν, ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ κα πνίζον ται.

῎�σω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ
μου ἕως ὑπάρχω.

Ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου· ἐγὼ δὲ εὐ φραν-
θήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ.

Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἄνο μοι,
ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου,
τὸν Κύριον.

Καὶ πάλιν.
Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ· ἔθου σκό τος,

καὶ ἐγένετο νύξ.
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Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα Σου, Κύριε, πάν τα ἐν
σοφίᾳ ἐποίησας.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλ ληλούϊα, Δόξα Σοι ὁ
Θεός γ' (3), ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, Δόξα Σοι.

Ἀναγινώσκεται τὸ ἐνδιάτακτον Κάθισμα τοῦ Ψαλτη-
ρίου, καὶ μετὰ ἀρχόμεθα τοῦ Κύριε, ἐκέκραξα, κατὰ τὸν
τυχόντα ἦχον τῆς Ἑβδομάδος ἢ τῆς Ἑορτῆς.

Ψαλμὸς ΡΜ' (140).
Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς Σέ, εἰσάκουσόν μου, εἰσά-

κουσόν μου, Κύριε· Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς Σέ, εἰσά-
κουσόν μου· πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεή σεώς μου, ἐν
τῷ κεκραγέναι με πρὸς Σέ· εἰσάκουσόν μου, Κύριε.

Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμί αμα ἐνώ-
πιόν Σου· ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου, θυσία ἑσπερινή·
εἰσάκουσόν μου, Κύριε.

Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου, καὶ θύραν
περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.

Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονη-
ρίας, τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις.

Σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομί αν, καὶ
οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν.

Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει, καὶ ἐλέγξει με· ἔ -
λαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κε φαλήν μου.

Ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐ δοκί αις αὐ -
τῶν· κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν.

-84- Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
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Ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου, ὅτι ἡδύνθησαν· ὡσεὶ
πάχος γῆς ἐῤῥάγη ἐπὶ τῆς γῆς, διε σκορπί σθη τὰ ὀστᾶ
αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην.

Ὅτι πρὸς Σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλμοί μου·
ἐπὶ Σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυ χήν μου.

Φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος ἧς συνεστήσαν τό μοι,
καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομέ νων τὴν ἀνομίαν.

Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρ τωλοί,
κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγώ, ἕως ἂν παρέλθω.

Ψαλμὸς ΡΜΑ' (141).
Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φω νῇ μου πρὸς

Κύριον ἐδεήθην.
Ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου· τὴν θλῖψίν

μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ.
Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου, καὶ Σὺ

ἔγνως τὰς τρίβους μου.
Ἐν ὁδῷ ταύτῃ ᾗ ἐπορευόμην, ἔκρυψαν πα γίδα μοι.
Κατενόουν εἰς τὰ δεξιά, καὶ ἐπέβλεπον, καὶ οὐκ

ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με.
Ἀπώλετο φυγὴ ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ ζητῶν

τὴν ψυχήν μου.
Ἐκέκραξα πρὸς Σέ, Κύριε· εἶπα· Σὺ εἶ ἡ ἐλ πίς

μου, μερίς μου εἶ ἐν γῇ ζώντων.
Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταπεινώθην

σφόδρα.
Ῥῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκρα-

ταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ. 
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Εἰς στίχους ι' (10).
Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομο -

λογήσασθαι τῷ ὀνόματί Σου.  
Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀνταπο δῷς μοι.

Ψαλμὸς ΡΚΘ' (129).
Εἰς στίχους η' (8).

Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά Σοι, Κύριε· Κύριε, εἰ σάκου-
 σον τῆς φωνῆς μου.

Γενηθήτω τὰ ὦτά Σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς
δεήσεώς μου.

Εἰς στίχους στ' (6).
Στιχηρὰ ἐκ τῆς Παρακλητικῆς ἢ τοῦ Μηναίου. Εἰ δὲ

μή, τὰ κατωτέρω Προσόμοια γ' (3) ἐκ τῶν Τροπαρίων
τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, δευτεροῦντες αὐτά.

Στίχος:Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε Κύριε, τίς ὑπο  -
στήσεται; ὅτι παρὰ Σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν. (Ψαλμ. ΡΚΘ' 3-4)

Ἦχος πλ. β'. Ὅλην ἀποθέμενοι.
Βουλὴν προαιώνιον ἀποκαλύπτων σοι, Κό ρη, Γα-

βριὴλ ἐφέστηκε, σὲ κατασπαζόμε νος καὶ φθεγγό μενος·
Χαῖρε γῆ ἄσπορε, χαῖρε βάτε ἄ φλεκτε, χαῖρε βάθος
δυσθεώρη τον, χαῖρε ἡ γέ φυρα, πρὸς τοὺς οὐ ρανοὺς ἡ
μετάγουσα, καὶ κλῖμαξ ἡ μετάρσιος, ἣν ὁ Ἰακὼβ ἐθε-
άσατο· χαῖρε θεία στάμνε τοῦ Μάννα, χαῖ ρε λύσις τῆς
ἀρᾶς, χαῖρε Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος.

Στίχος: Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου ὑπέμεινά Σε, Κύριε,
ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον Σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή
μου ἐπὶ τὸν Κύριον. (Ψαλμὸς ΡΚΘ' 5-6)

-86- Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
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Βουλὴν προαιώνιον....
Στίχος: Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς

πρωΐας, ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον. (Ψαλμὸς ΡΚΘ' 6)
Φαίνῃ μοι ὡς ἄνθρωπος, φησὶν ἡ ἄφθορος Κόρη,

πρὸς τὸν Ἀρχιστράτηγον, καὶ πῶς φθέγ γῃ ῥήματα
ὑπὲρ ἄνθρωπον· μετ᾽ ἐμοῦ, ἔφης γάρ, τὸν Θεὸν ἔσε  -
σθαι, καὶ σκη νώσει ἐν τῇ μήτρᾳ μου, καὶ πῶς γενή -
σομαι, λέγε μοι, χωρίον εὐ ρύχωρον, καὶ τόπος ἁγι ά-
σματος, τοῦ τοῖς Χε ρουβεὶμ ἐπιβαίνοντος; Μή με
δελεάσῃς ἀπάτῃ· οὐ γὰρ ἔγνων ἡδονήν· γάμου ὑπάρ -
 χω ἀμύητος, πῶς οὖν παῖδα τέξομαι;

Στίχος: Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος καὶ πολ λὴ παρ᾽
Αὐτῷ λύτρωσις· καὶ Αὐτὸς λυτρώ σεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ. (Ψαλμὸς ΡΚΘ' 7-8)

Φαίνῃ μοι ὡς ἄνθρωπος....
Στίχος: Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέ-

σατε Αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. (Ψαλμὸς ΡΙΣΤ' 1)
Θεὸς ὅπου βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις, φησὶν

ὁ Ἀσώματος, καὶ τὰ ὑπὲρ ἄν θρωπον δια πράττεται.
Τοῖς ἐμοῖς πίστευε ἀληθέσι ῥήμασι, Παναγία ὑπερ -
άμωμε. Ἡ δὲ ἐβόησε· Γένοιτό μοι νῦν ὡς τὸ ῥῆμά
σου· καὶ τέξομαι τὸν ἄσαρκον, σάρκα ἐξ ἐμοῦ δανει-
σάμενον, ὅπως ἀναγάγῃ τὸν ἄνθρωπον, ὡς μόνος δυ-
νατός, εἰς τὸ ἀρ χαῖον ἀξί ωμα διὰ τῆς συγκράσεως. 

Στίχος: Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος Αὐτοῦ ἐφ ἡμᾶς, καὶ ἡ
ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. (Ψαλμὸς ΡΙΣΤ' 2)
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Θεὸς ὅπου βούλεται....
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν

καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 
Ἦχος β'. Θεοφάνους.

Τὸ ἀπ᾽ αἰῶνος μυστήριον ἀποκαλύπτεται σήμερον,
καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Υἱὸς ἀν θρώπου γίνεται, ἵνα τοῦ
χείρονος μεταλαβὼν μεταδῷ μοι τοῦ βελτίονος.Ἐψεύ-
σθη πάλαι Ἀδάμ, καὶ Θεὸς ἐπιθυμήσας οὐ γέγονεν·
ἄνθρωπος γίνε ται Θεός, ἵνα Θεὸν τὸν Ἀδὰμ ἀπεργά-
σηται. Εὐφραινέσθω ἡ κτίσις, χορευ έτω ἡ φύσις, ὅτι
Ἀρχάγγελος Παρθένῳ μετὰ δέους παρίσταται, καὶ τὸ
Χαῖρε κομίζει, τῆς λύπης ἀντίθετον. Ὁ διὰ σπλάγ-
χνα ἐλέους ἐνανθρωπήσας, Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι.

Ἐπιλύχνιος Εὐχαριστία.(1)

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης ἀθανάτου Πα τρός, Οὐ -
ρανίου, Ἁγίου, Μάκαρος, Ἰησοῦ Χρι στέ, ἐλ  θόντες
ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑ σπε ρινόν, ὑμνοῦ -
μεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν. Ἄξιόν
Σε ἐν πᾶσι καιροῖς ὑμνεῖ σθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ
Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς· Διὸ ὁ κόσμος Σὲ δοξάζει.

Τὰ καθ᾽ ἡμέραν Προκείμενα.
Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας, Ἦχος πλ. δ'.

Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι
Κυρίου. (δίς) (Ψαλμ. ΡΛΓ´ 1)

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ-88-

(1)Ποίημα Ἀθηνογένους Μάρτυρος ἢ κατ᾽ ἄλλους Βασιλείου τοῦ
Μεγάλου.
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Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ -89-

Στίχος: Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐ λαῖς οἴκου
Θεοῦ ἡμῶν. (Ψαλμ. ΡΛΓ´ 1, ΡΛΔ´ 2)

Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον...
Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, Ἦχος δ'.

Κύριος εἰσακούσεταί μου ἐν τῷ κεκραγέναι με
πρὸς αὐτόν. (δίς) (Ψαλμ. Δ´ 4)

Στίχος: Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσάς μου, ὁ Θε -
ὸς τῆς δικαιοσύνης μου. (Ψαλμ. Δ´ 2)

Κύριος εἰσακούσεταί μου...
Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας, Ἦχος α'.

Τὸ ἔλεός Σου, Κύριε, καταδιώξει με πά σας τὰς
ἡμέρας τῆς ζωῆς μου. (δίς) (Ψαλμ. ΚΒ´ 6)

Στίχος: Κύριος ποιμαίνει με, καὶ οὐδέν με ὑστε ρήσει.
(Ψαλμ. ΚΒ´ 1)

Τὸ ἔλεός Σου, Κύριε, καταδιώξει με...
Τῇ Τετάρτη ἑσπέρας, Ἦχος πλ. α'.

Ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόματι Σου σῶσόν με, καὶ ἐν τῇ
δυνάμει Σου κρινεῖς με. (δίς) (Ψαλμ. ΝΓ´ 3)

Στίχος: Ὁ Θεός, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου.
(Ψαλμ. ΝΓ´ 4)

Ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόματι Σου σῶσόν με...
Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας, Ἦχος πλ. β'.

Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου, τοῦ ποιή σαντος
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. (δίς) (Ψαλμ. ΡΚ´ 2)
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Στίχος: Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν
ἥξει ἡ βοήθειά μου. (Ψαλμ. ΡΚ´ 1)

Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου...
Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας, Ἦχος βαρύς.

Ὁ Θεός, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, τὸ ἔλεός Σου προ-
φθάσει με. (δίς) (Ψαλμ. ΝΗ´ 10-11)

Στίχος: Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ Θεός. (Ψαλμ.
ΝΗ´ 1)

Ὁ Θεός, ἀντιλήπτωρ μου εἶ...
Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Ἦχος πλ. β'.

Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύ σατο.
Στίχος: Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν, καὶ περιεζώσατο.
Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...
Στίχος: Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ

σαλευθήσεται. (Ψαλμ. ϞΒ´ 1)
Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...
Μετὰ τὸ προκείμενον, λέγει ὁ προεστὼς τὴν πα-

ροῦσαν εὐχήν, καὶ αὐτοῦ ἀπόντος, ἡμεῖς.
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ ἀναμαρ -

τήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. Εὐλογη τὸς εἶ, Κύριε, ὁ
Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰ νετὸν καὶ δεδοξα-
σμένον τὸ ὄνομά Σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Γένοι -
το, Κύριε, τὸ ἔλεός Σου ἐφ᾽ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπί-
σαμεν ἐπὶ Σέ. Εὐλογη τὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ
δικαιώματά Σου. Εὐ λογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέ τισόν
με τὰ δικαι ώ ματά Σου. Εὐλογη τὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν
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με τοῖς δικαιώμασί Σου. Κύριε, τὸ ἔλεός Σου εἰς τὸν
αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν Σου μὴ παρί  δῃς. Σοὶ
πρέπει αἶνος, Σοὶ πρέπει ὕμνος, Σοὶ δόξα πρέπει,
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύ μα τι, νῦν
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ὅταν ψάλλωνται Ἀπόστιχα ἐκ τοῦ Μηναίου ἢ τῆς
Παρακλητικῆς ἄνευ ἰδίων στίχων, λέγομεν τοὺς κάτωθι:

Στίχος: Πρὸς Σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, τὸν κατοι -
κοῦντα ἐν τῷ οὐρανῷ. Ἰδού, ὡς ὀ φθαλμοὶ δούλων εἰς
χεῖρας τῶν κυρίων αὐτῶν, ὡς ὀφθαλμοὶ παιδίσκης εἰς
χεῖρας τῆς κυρίας αὐτῆς, οὕτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν πρὸς
Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, ἕως οὗ οἰκτειρήσαι ἡμᾶς. (Ψαλ -
μὸς ΡΚΒ' 1-2)

Στίχος: Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡ μᾶς, ὅτι ἐπὶ
πολὺ ἐπλήσθημεν ἐξουδενώσεως, ἐπὶ πλεῖον ἐπλήσθη ἡ
ψυχὴ ἡμῶν. Τὸ ὄνειδος τοῖς εὐθηνοῦσι, καὶ ἡ ἐξουδένω-
σις τοῖς ὑπερη φάνοις. (Ψαλμὸς ΡΚΒ' 3-4)

Δόξα... Καὶ νῦν... Κατὰ τὴν Τυπικὴν διάταξιν.

Εἰ δὲ μή, ψάλλομεν τὰ κάτωθι Ἀπόστιχα Προσόμοια ἐκ
τῶν Τροπαρίων τῶν Αἴνων τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

Ἦχος α'. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων.
Τῶν οὐρανίων ἁψίδων ὁ Γαβριὴλ κατ απτάς, εἰς

Ναζαρὲτ ἐπέστη πρὸς Παρθένον Μαρίαν, βοῶν αὐτῇ
τό, Χαῖρε· συλλήψῃ Υἱὸν τοῦ Ἀδὰμ ἀρχαιό τερον,
τὸν ποιητὴν τῶν ἁπάντων καὶ λυτρωτὴν τῶν βο-
ώντων σοι τό, Χαῖρε Ἁγνή.
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Στίχος: Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς
σου καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πα-
τρός σου · καὶ ἐπιθυμήσει ὁ Βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου.
(Ψαλμὸς ΜΔ' 11-12)

Ὁ Γαβριὴλ τῇ Παρθένῳ τὸ Εὐαγγέλιον ἐξ οὐρα-
νοῦ κομίσας ἀνεβόα τό, Χαῖρε· συλ λήψῃ ἐν γαστρί
σου τὸν σοὶ χωρητὸν καὶ τοῖς πᾶσιν ἀχώρητον· καὶ
κυοφόρος ὀφθήσῃ τοῦ ἐκ Πατρὸς πρὸ Ἑωσφόρου
ἀνατείλαντος.

Στίχος: Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύουσιν οἱ πλούσιοι
τοῦ λαοῦ. (Ψαλμὸς ΜΔ' 13)

Ὁ συναΐδιος Λόγος τοῦ προανάρχου Πατρός, μὴ
χωρισθεὶς τῶν ἄνω, νῦν ἐπέστη τοῖς κάτω, δι᾽ ἄκραν
εὐσπλαγχνίαν οἶκτον λαβὼν τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς ὀλισθή -
ματος, καὶ τοῦ Ἀδὰμ τὴν πτωχείαν ἀναλαβών, ἐμορ-
 φώθη τὸ ἀλλότριον.

Στίχος: Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν Σοι καὶ ψαλ-
λάτωσάν Σοι. (Ψαλμὸς ΞΕ' 4)

Ὁ ἐκ Πατρὸς ἀϊδίως καὶ ἐκ Μητρὸς χρο νι κῶς,
φανερωθεὶς τῷ κόσμῳ, Ὑπερούσιος Λό γος, μορφὴν
δούλου λαμβάνει καὶ γίνεται σάρξ, μὴ ἐκστὰς τῆς
Θεότητος· καὶ τὸν ᾽Αδὰμ ἀναπλάττει ἐν τῇ γαστρὶ
τῆς ἀσπόρως συλλαβού σης Αὐτόν.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 
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Ἦχος β'.  Κοσμᾶ Μοναχοῦ.
Εὐαγγελίζεται ὁ Γαβριὴλ τῇ Κεχαριτωμένῃ σή-

μερον· Χαῖρε, ἀνύμφευτε Κόρη καὶ ἀπειρό γαμε· μὴ
καταπλαγῇς τῇ ξένῃ μου μορφῇ, μηδὲ δειλιάσῃς,
Ἀρχάγγελός εἰμι· ὄφις ἐξηπάτησεν Εὔαν ποτέ, νῦν
εὐαγγελί ζομαί σοι τὴν χαράν, καὶ μενεῖς ἄφθορος,
καὶ τέξῃ τὸν Κύριον Ἄ χραντε.

Νῦν ἀπολύεις τον δοῦλόν Σου, Δέσποτα, κα τὰ
τὸ ῥῆμά Σου, ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλ μοί μου
τὸ σωτήριόν Σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον
πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκά λυψιν ἐθνῶν, καὶ
δόξαν λαοῦ Σου Ἰσραήλ. (Λουκ. Β' 29-32)

Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ἀναγινώσκεται τὸ ἐνδιάτακτον
Θεοτοκάριον τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου κατὰ τὸν τυχόντα
ἦχον τῆς Ἑβδομάδος ἢ ἡ Παράκλησις τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου κατὰ τὸν Δεκαπενταύγουστον. Εἴ δε μή,

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ (βλέπε σελ. 69).
Ἅγιος ὁ Θεός... γ' (3). Δόξα... Καὶ νῦν... Πανα γία

Τριάς... Κύριε, ἐλέησον γ' (3). Δόξα... Καὶ νῦν...
Πάτερ ἡμῶν... Δι᾽ εὐχῶν...

Εἶτα ψάλλομεν τὰ ἀνάλογα Ἀπολυτίκια, τὸ Ἀναστά-
σιμον τῆς Κυριακῆς ἢ τῆς Δεσποτικῆς ἢ τῆς Θεομητορικῆς
Ἑορτῆς ἢ τοῦ Ἁγίου τῆς ἡ μέρας ἢ τὸ ἁρμόζον ἐκ τῶν εἰς
ἀνωνύμους Ἁγίους, σελ. 179-192. Δόξα, τὸ αὐτὸ Ἀπολυ-
τίκιον ἢ ἕτερον προβλεπόμενον. Καὶ νῦν, τὸ ἀντίστοιχον εἰς
τὸν ἦχον τοῦ Ἀπολυτικίου Θεοτοκίον ἢ Σταυροθεοτοκίον.
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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.

ΤΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ
Ἐὰν παρίσταται Ἱερεύς, ἡ Ἀπόλυσις γίνεται οὕτω:

Ὁ Ἱερεύς: Σοφία. Ὁ Ἀναγνώστης: Εὐλόγησον. Ὁ Ἱερεύς:
Ὁ ὢν Εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ὁ
Ἱερεύς: Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὴν ἁγίαν καὶ ἄμω-
 μον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, εἰς τὴν
Ἁγίαν Ἐκκλησίαν ταύτην καὶ εἰς πᾶσαν Ἐκκλησίαν καὶ εἰς τὸν
κόσμον σου ἅπαντα εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερου -
βεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀ διαφθό-
 ρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύ -
νομεν. Δόξα... Καὶ νῦν... Κύριε, ἐλέησον γ´ (3), ἐν ὀνόματι
Κυρίου, εὐλόγησον, Πάτερ. (Εἰς Ἀρχιερέα: Δέσποτα Ἅγιε,
εὐλόγησον), καὶ οὗτος ποιεῖ τὴν Ἀπόλυσιν.
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Κατὰ τὴν περίοδον τῆς ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ,
εἰς τὸ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ, ἀντὶ τῶν ἀνω τέρω
Ἀπολυτικίων, ψάλ λονται τὰ κάτωθι:

Ἦχος πλ. α'.
Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος

μετὰ σοῦ, εὐλογημένη, σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ
καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ, πάντων ἡμῶν μνήσθη τι, ἵνα
ῥυσθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡ μῶν· σοὶ γὰρ ἐδόθη χάρις πρε-
σβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Ἱκετεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν, Ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ Ἅγιοι

Πάν τες, ἵνα ῥυσθῶμεν κινδύνων καὶ θλίψεων· ὑμᾶς γὰρ
θερμοὺς προστάτας πρὸς τὸν Σωτῆρα κεκτήμεθα.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Θεοτοκίον.

Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν καταφεύγομεν, Θεο τόκε·
τὰς ἡμῶν ἱκεσίας μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει, ἀλλ᾽ ἐκ κιν-
δύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, μόνη Ἁγνή, μόνη εὐλογημένη.
Κύριε, ἐλέησον, μ' (40). Ποιοῦμεν τρεῖς μετανοίας.

Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, πε-
 ριεργείας, φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς.

Πνεῦμα δὲ ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης,
χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ
πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι
εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

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

PROSEYCHETARION_Layout 1  2/14/14  3:28 PM  Page 95



Τὸ Ὅραμα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου (Ἀποκ. Δ´ 1 -
Ε´ 14). Ἀπεικονίζεται συμβολικῶς ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Θεὸς
Πατὴρ καθήμενος ἐπὶ Θρόνου, τὸ Ἐσφαγμένον Ἀρνίον,
ὁ Χριστός, καὶ αἱ Ἑπτὰ Λυχνίαι, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.
Τοιχογραφία τραπέζης Μονῆς Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους.
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