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Ψυχοσάββατον (ἀφ᾿ Ἑσπέρας)

τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 Μαρτύρων 

Ἦχος πλ. α´.
* * * * *

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν. 

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 103 - Προοιμιακός

Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, Κύριε ὁ Θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα.  ..  

Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις· 
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...

ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ
Ψαλμὸς ρμ´ (140)

Ἦχος πλ. α´.  

Ἀμήν. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου, εἰσάκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς

σέ, εἰσάκουσόν μου πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σὲ εἰσάκουσόν

μου, Κύριε.     

Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπε-

ρινὴ εἰσάκουσόν μου, Κύριε.

Μαρτυρικά. Ἦχος πλ. α´.

Στίχ. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοί ὁ ἱλασμός ἐστι. 

Τὸν θυρεὸν τῆς Πίστεως περιβαλλόμενοι, καὶ τῷ τύπῳ τοῦ Σταυροῦ,  ἑαυτοὺς διαναστήσαντες,

πρὸς  τὰς  βασάνους  ἀνδρείως  ἀπηυτομόλησαν,  καὶ Διαβόλου  τὴν  πλάνην,  καὶ τὸ θράσος

κατήργησαν, οἱ Ἅγιοι σου Κύριε· αὐτῶν ταῖς  ἱκεσίαις,  ὡς παντοδύναμος Θεός, τῷ Κόσμῳ τὴν

εἰρήνην κατάπεμψον, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Στίχ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, Κύριε, ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου, ἤλπι-

σεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον.

Πρεσβεύσατε  ὑπὲρ  ἡμῶν  ἅγιοι Μάρτυρες,  ἵνα  ῥυσθῶμεν τῶν  ἀνομιῶν  ἡμῶν·  ὑμῖν γὰρ  ἐδόθη

χάρις, πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν.

Στίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας, ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

Ἀκορέστῳ διαθέσει ψυχῆς, Χριστὸν οὐκ  ἀρνησάμενοι,  ἅγιοι Μάρτυρες, οἵτινες διαφόρους αἰκι-

σμούς, παθημάτων ὑπομείναντες, τῶν τυράννων τὰ θράση κατηδαφίσατε· ἀκλινῆ καὶ ἄτρωτον

τὴν Πίστιν φυλάξαντες, εἰς Οὐρανοὺς μετέστητε· ὅθεν καὶ παῤῥησίας τυχόντες πρὸς αὐτόν, αἰ-

τήσασθε δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
τῶν Κεκοιμημένων

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ ἐν Ἐδὲμ Παράδεισος

Στίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ᾿ αὐτῷ λύτρωσις· καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ

ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.  

Τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος σήμερον νεκρῶν, ἁπάντων κατ᾿ ὄνομα, μετὰ πίστεως ζησάντων εὐσεβῶς, μνή-

μην τελοῦντες οἱ πιστοί, τὸν Σωτῆρα καὶ Κύριον, ἀνυμνήσωμεν, αἰτοῦντες ἐκτενῶς, τούτους ἐν
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ὥρᾳ τῆς κρίσεως, ἀπολογίαν ἀγαθήν, δοῦναι αὐτῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, τῷ πᾶσαν κρίνοντι τὴν  γῆν,

τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ παραστάσεως τυχόντας ἐν χαρᾷ, ἐν μερίδι Δικαίων, καὶ ἐν Ἁγίων κλήρῳ φω-

τεινῷ, καὶ ἀξίους γενέσθαι, τῆς οὐρανίου βασιλείας αὐτοῦ. 

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες οἱ λαοί.

Ὁ τῷ οἰκείῳ αἵματι Σωτήρ, βροτοὺς ἐκπριάμενος, καὶ θανάτῳ σου, θανάτου τοῦ πικροῦ, ἐκλυ-

τρωσάμενος ἡμᾶς, καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον, παρασχῶν τῇ ἀναστάσει σου ἡμῖν, πάντας ἀνάπαυσον

Κύριε, τοὺς κοιμηθέντας εὐσεβῶς, ἢ ἐν ἐρήμοις, ἢ πόλεσιν, ἢ ἐν θαλάσσῃ, ἢ ἐν γῇ, ἢ ἐν παντὶ

τόπῳ, βασιλεῖς τε, ἱερεῖς, ἀρχιερεῖς, μοναστὰς καὶ μιγάδας, ἐν ἡλικίᾳ πάσῃ παγγενεῖ, καὶ ἀξίω-

σον αὐτούς, τῆς οὐρανίου βασιλείας σου.

Στίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 

Τῇ ἐκ νεκρῶν ἐγέρσει σου Χριστέ, οὐκέτι ὁ θάνατος, κυριεύει τῶν θανόντων εὐσεβῶς, διὸ αἰτοῦ-

μεν ἐκτενῶς, τοὺς σοὺς δούλους ἀνάπαυσον, ἐν αὐλαῖς σου, καὶ ἐν κόλποις Ἀβραάμ, τοὺς ἐξ Ἀ-

δὰμ μέχρι σήμερον, λατρεύσαντάς σοι καθαρῶς, πατέρας καὶ ἀδελφοὺς ἡμῶν, φίλους ὁμοῦ καὶ

συγγενεῖς, ἅπαντα ἄνθρωπον, τὰ τοῦ βίου λειτουργήσαντα πιστῶς, καὶ πρὸς σὲ μεταστάντα,

πολυειδῶς, καὶ πολυτρόπως ὁ Θεός, καὶ ἀξίωσον τούτους, τῆς οὐρανίου βασιλείας σου. 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ´. 

Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι, ὅταν ἐννοήσω τὸν θάνατον, καὶ ἴδω ἐν τοῖς τάφοις κειμένην τὴν κατ᾿ εἰκό-

να Θεοῦ, πλασθεῖσαν ἡμῖν ὡραιότητα, ἄμορφον, ἄδοξον, μὴ ἔχουσαν εἶδος. Ὤ, τοῦ θαύματος! τί

τὸ περὶ ἡμᾶς, τοῦτο γέγονε μυστήριον! πῶς παρεδόθημεν τῇ φθορᾷ; πῶς συνεζεύχθημεν τῷ θα-

νάτῳ; Ὄντως Θεοῦ προστάξει, ὡς γέγραπται, τοῦ παρέχοντος τοῖς μεταστᾶσι τὴν ἀνάπαυσιν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος πλ. α´.

Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, τῆς  ἀπειρογάμου Νύμφης, εἰκὼν διεγράφη ποτέ.  Ἐκεῖ Μωϋσῆς διαι-

ρέτης τοῦ ὕδατος, ἐνθάδε Γαβριὴλ ὑπηρέτης τοῦ θαύματος· τότε τὸν βυθὸν ἐπέζευσεν ἁβρόχως

Ἰσραήλ, νῦν δὲ τὸν Χριστὸν ἐγέννησεν ἀσπόρως ἡ Παρθένος· ἡ θάλασσα μετὰ τὴν πάροδον τοῦ

Ἰσραήλ, ἔμεινεν ἄβατος,  ἡ Ἄμεμπτος μετὰ τὴν κύησιν τοῦ Ἐμμανουήλ, ἔμεινεν ἄφθορος·  ὁ ὢν

καὶ προών, καὶ φανεὶς ὡς ἄνθρωπος, Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.

Ἄνευ Εἰσόδου 
Αὖθις, ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης:

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάρκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες

ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα Θεόν. Ἄ-

ξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς, ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς, Διὸ ὁ κόσμος σὲ δο-

ξάζει.

Ἑσπέρας Προκείμενον
καὶ ψάλλομεν ἀντὶ τοῦ προκειμένου τῆς ἡμέρας 

Ἦχος πλ. δ´.

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.

Στίχ. Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε.

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.

Στίχ. Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.

ὁ Προεστὼς 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,
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Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί 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 Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

 

ὁ Ἱερεύς: Πληρώσωμεν τὴν ἑσπερινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ. .. ..
Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου εὐλογημένον καὶ δεδοξασμένον, τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου

Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

ΑΠΟΣΤΙΧΑ
Στιχηρὰ Μαρτυρικὰ

Ἦχος πλ. α´.

Τῶν ἐπιγείων ἁπάντων καταφρονήσαντες, καὶ τῶν βασάνων ἀνδρείως κατατολμήσαντες, τῶν

μακαρίων ἐλπίδων οὐκ ἠστοχήσατε,  ἀλλ᾿ οὐρανῶν Βασιλείας κληρονόμοι γεγόνατε, πανεύφη-

μοι Μάρτυρες· ἔχοντες παῤῥησίαν πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν τῷ κόσμῳ τὴν εἰρήνην αἰτήσα-

σθε, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Στίχ. Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε.

Ἐμνήσθην τοῦ Προφήτου βοῶντος· Ἐγώ εἰμι γῆ καὶ σποδός, καὶ πάλιν κατενόησα ἐν τοῖς μνήμα-

σι, καὶ εἶδον τὰ ὀστᾶ τὰ γεγυμνωμένα, καὶ εἶπον· Ἆρα τίς ἐστι; Βασιλεύς, ἢ στρατιώτης, ἢ πλού-

σιος, ἢ πένης, ἢ δίκαιος, ἢ ἁμαρτωλός; Ἀλλὰ ἀνάπαυσον, Κύριε, μετὰ δικαίων τοὺς δούλους σου,

ὡς Φιλάνθρωπος.

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.

Σύ ἔπλασάς με, Κύριε, καὶ ἔθηκας ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου, καὶ ἐνετείλω μοι, καὶ εἶπας· Εἰς γῆν πά-

λιν πορεύσῃ. Ὁδήγησόν με εἰς εὐθεῖαν ὁδόν σου, συγχώρησόν μοι τὰ πλημμελήματά μου, καὶ ἄ-

νες μοι δέομαι, ὡς φιλάνθρωπος.

Δόξα. Ἦχος πλ. β´.

Ἀρχή μοι καὶ ὑπόστασις, τὸ πλαστουργόν σου γέγονε πρόσταγμα, βουληθεὶς γὰρ ἐξ ἀοράτου τε

καὶ ὁρατῆς με ζῷον συμπῆξαι φύσεως, γῆθέν μου τὸ σῶμα διέπλασας, δέδωκας δέ μοι ψυχήν, τῇ

θείᾳ σου καὶ ζωοποιῷ ἐμπνεύσει· διὸ Σωτὴρ τοὺς δούλους σου, ἐν χώρᾳ ζώντων, ἐν σκηναῖς Δι-

καίων ἀνάπαυσον. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον

Πρεσβείαις τῆς τεκούσης σε, Χριστὲ καὶ τῶν Μαρτύρων σου, Ἀποστόλων, Προφητῶν, Ἱεραρχῶν,

Ὁσίων καὶ Δικαίων, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, τοὺς κοιμηθέντας δούλους σου ἀνάπαυσον. 

ὁ Προεστώς:

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.

Ἐνταῦθα, εἴωθεν ἵνα ψάλληται ἄνευ τῶν εἱρμῶν, ὁ Νεκρώσιμος Κανὼν τοῦ πλ. β´ ἤχου, «Ἐν οὐρανίοις θαλάμοις...»

(ζήτει τοῦτον εἰς τὴν Παρακλητικὴν τῷ Σαββάτῳ πρωΐ - βλέπε ἐν τῷ τέλει τῆς παρούσης φυλλάδος)

ὁ Ἀναγνώστης:

Τρισάγιον. Δόξα. Καὶ νῦν. Παναγία Τριάς, .. Κύριε, ἐλέησον. (γ´) Δόξα. Καὶ νῦν. Πάτερ ἡμῶν..
ὁ Ἱερεύς: Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνε-

ύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀπολυτίκιον  Ἦχος πλ. δ´.

Ἀμήν. Ὁ βάθει σοφίας φιλανθρώπως πάντα οἰκονομῶν, καὶ τὸ συμφέρον πᾶσιν ἀπονέμων, μόνε
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Δημιουργέ, ἀνάπαυσον Κύριε τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου, ἐν σοὶ γὰρ τὴν ἐλπίδα ἀνέθεντο, τῷ

Ποιητῇ καὶ Πλάστῃ καὶ Θεῷ ἡμῶν. 

Δόξα.

Ἐν σοὶ γὰρ τὴν ἐλπίδα ἀνέθεντο, τῷ ποιητῇ καὶ πλάστῃ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον

Σὲ καὶ τεῖχος καὶ λιμένα ἔχομεν, καὶ πρέσβιν εὐπρόσδεκτον, πρός, ὃν ἔτεκες Θεόν, Θεοτόκε Ἀ-

νύμφευτε, τῶν πιστῶν ἡ σωτηρία.

ὁ Ἱερεύς: Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.  .. 
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. 

καὶ ψάλλεται αὖθις τὸ Τρισάγιον ὑπὲρ τῶν Κεκοιμημένων

Ἦχος δ´.

Μετὰ πνευμάτων δικαίων, τετελειωμένων, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου, Σῶτερ ἀνάπαυσον, φυ-

λάττων αὐτάς, εἰς τὴν μακαρίαν ζωήν, τὴν παρὰ Σοί Φιλάνθρωπε. 

Εἰς τὴν κατάπαυσίν σου, Κύριε, ὅπου πάντες οἱ ἅγιοί σου ἀναπαύονται, ἀνάπαυσον καὶ τὰς ψυ-

χὰς τῶν δούλων σου, ὅτι μόνος ὑπάρχεις ἀθάνατος. 

Δόξα.

Σύ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καταβὰς εἰς Ἅδην καὶ τὰς ὀδύνας λύσας τῶν πεπεδημένων, αὐτὸς καὶ τὰς

ψυχὰς τῶν δούλων σου, Σῶτερ ἀνάπαυσον. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 

Ἡ μόνη ἁγνὴ καὶ ἄχραντος Παρθένος, ἡ Θεὸν ἀσπόρως κυήσασα, πρέσβευε τοῦ σωθῆναι τὰς

ψυχὰς ἡμῶν. 

Εἶτα, εὐθὺς ὁ ἱερεὺς ἱστάμενος πρὸ τῆς εἰκόνος τοῦ δεσπότου Χριστοῦ, κάτωθι τῆς ὁποίας εὑρίσκονται τὰ ὑπὲρ τῶν 

ἀποιχομένων κόλλυβα, ἀναπέμπει τὰς δεήσεις τοῦ Μνημοσύνου τῶν κεκοιμημένων ὡς ἑξῆς:

ὁ Ἱερεύς: Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

ὁ χορός: Κύριε, ἐλέησον. γ´ (χύμα)

ὁ Ἱερεύς: Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ μακαρίας μνήμης καὶ αἰωνίου ἀναπαύσεως πάντων τῶν ἐπ᾿ ἐλπίδι ἀ-

ναστάσεως ζωῆς αἰωνίου κεκοιμημένων εὐσεβῶς ὀρθοδόξων χριστιανῶν, βασιλέων, πατριαρ-

χῶν,  ἀρχιερέων,  ἱερέων,  ἱερομονάχων,  ἱεροδιακόνων,  μοναχῶν,  πατέρων,  προπατόρων,  πάπ-

πων, προσπάππων, γονέων, συζύγων, τέκνων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν ἡμῶν ἐκ τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς

καὶ μέχρι τῶν ἐσχάτων, καὶ ὑπὲρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτοῖς πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καὶ

ἀκούσιον.

ὁ χορός: Κύριε, ἐλέησον. γ´ (χύμα)

ὁ Ἱερεύς: Ὅπως, Κύριος ὁ Θεός, τάξῃ τὰς ψυχάς αὐτῶν ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται· τὰ ἐλέη τοῦ

Θεοῦ, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν καὶ ἄφεσιν τῶν αὐτῶν ἁμαρτιῶν παρὰ Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ

βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν αἰτησώμεθα. Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν

ὁ χορός: Κύριε, ἐλέησον. (ἅπαξ) 

Εἶθ᾿ οὕτως, ὁ Ἱερεὺς τὴν εὐχήν.
Ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός, ὁ τὸν μὲν διάβολον καταργήσας, τὸν δὲ θάνατον καταπατήσας καὶ ζωὴν τῷ κόσμῳ 

Σου δωρησάμενος, Αὐτός, Κύριε, ἀνάπαυσον καὶ τὰς ψυχὰς τῶν κεκοιμημένων δούλων Σου, βασιλέων, πατριαρχῶν, ἀρχιερέων, 

ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων, μοναχῶν, μονασασῶν καὶ πάντων τῶν ἀπὸ περάτων ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης κεκοιμη-

μένων εὐσεβῶς ὀρθοδόξων χριστιανῶν, πατέρων, προπατόρων, πάππων, προπάππων, γονέων, συζύγων, τέκνων, ἀδελφῶν καὶ 

συγγενῶν ἡμῶν ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, ἔνθεν ἀπέδρα πᾶσα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός· πᾶν 

ἁμάρτημα, τὸ παρ᾿ αὐτῶν πραχθέν, ἐν λόγῳ ἢ ἔργῳ ἢ διανοίᾳ, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον· ὅτι οὐκ ἔστιν 
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ἄνθρωπος, ὃς ζήσεται καὶ οὐχ ἁμαρτήσει· Σύ γὰρ μόνος ἐκτὸς ἁμαρτίας ὑπάρχεις· ἡ δικαιοσύνη Σου, δικαιοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα 

καὶ ὁ λόγος Σου ἀλήθεια.

ὁ Ἱερεύς: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.  

ὁ χορός: Κύριε, ἐλέησον. (ἅπαξ)

ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Σύ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάπαυσις πάντων τῶν κεκοιμημένων εὐσεβῶς ὀρθοδόξων

χριστιανῶν, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ Σοί τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ πα-

ναγίῳ, καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

οἱ Χοροί ἐναλλάξ: Αἰωνία ἡ μνήμη. (γ´)

Εἶτα·

Ἀπόλυσις ἡ νεκρώσιμος

Ἀπόλυσις·  Ὁ καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων τὴν ἐξουσίαν ἔχων ὡς ἀθάνατος Βασιλεύς...

Δι᾿ εὐχῶν... Ἀμήν.

* * * * *

Ἡ Ἀκολουθία αὐτὴ καταρτίσθηκε

καὶ διανέμεται δωρεὰν

ἀπὸ τὸν ὀρθόδοξο Ἱστότοπο

http://akolouthies.wordpress.com

Προσφέρεται γιὰ ἰδιωτικὴ χρῆσι.

Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἐμπόρευσί της.

ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΚΑΝΩΝ : Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις» οἱ χοροὶ ψάλλουν τὸν νεκρώσιμον κανόνα τοῦ πλ. β´ 

ἤχου «Ἐν οὐρανίοις θαλάμοις» ἄνευ τῶν εἱρμῶν εἰς τὰ ἑξῆς προΰμνια καὶ στίχους:

τὸ 1ον τροπάριον: «Πρεσβείαις τῶν μαρτύρων σου, Χριστὲ ὁ Θεός, ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου»

τὸ 2ον τροπάριον: «Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται»

τὸ 3ον τροπάριον: «Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι»

τὸ 4ον τροπάριον: «Καὶ νῦν..»

μετὰ τὴν θ´ ᾠδὴν ὁ εἱρμὸς αὐτῆς «Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον» ἄνευ στίχου. Εἶτα τὸ Τρισάγιον κ.τ.λ..

Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας, 
οὗ ἡ Ἀκροστιχίς· Ἕκτον προσαυδῶ τοῖς ἀπελθοῦσι μέλος. Ποίημα Θεοφάνους.

Ἦχος πλ. β´. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. 

Στίχ. Πρεσβείαις τῶν μαρτύρων σου, Χριστὲ ὁ Θεός, ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου.

Ἐν οὐρανίοις θαλάμοις διηνεκῶς, οἱ γενναῖοι Μάρτυρες, δυσωποῦσί σε Χριστέ· οὓς ἐκ γῆς με-

τέστησας πιστούς, αἰωνίων ἀγαθῶν, τυχεῖν ἀξίωσον.

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.

Κατακοσμήσας τὰ πάντα ζῷον μικτόν, μέσον με τὸν ἄνθρωπον, ταπεινότητος ὁμοῦ, καὶ με-

γέθους ἔπλασας· διό, τὰς τῶν δούλων σου ψυχάς, Σῶτερ ἀνάπαυσον.

Δόξα.

Τοῦ παραδείσου πολίτην καὶ γεωργόν, κατ᾿ ἀρχάς με ἔταξας, παραβάντα δὲ τὴν σήν, ἐντολὴν 

ἐξώρισας· διό, τὰς τῶν δούλων σου ψυχάς, Σῶτερ ἀνάπαυσον.

Καὶ νῦν.
Θεοτοκίον

Ὁ ἐκ πλευρᾶς διαπλάσας Εὔαν τὸ πρίν, τὴν ἡμῶν προμήτορα, ἐξ ἀχράντου σου γαστρός, σάρκα 
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περιβάλλεται δι᾿ ἧς, τοῦ θανάτου τὴν ἰσχύν, Ἁγνὴ διέλυσε.

ᾨδὴ γ´. 

Ἦχος πλ. β´. Οὐκ ἔστιν Ἅγιος ὡς σύ.

Στίχ. Πρεσβείαις τῶν μαρτύρων σου, Χριστὲ ὁ Θεός, ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου.

Νομίμως ἤθλησαν οἱ σοί, Μάρτυρες Ζωοδότα, καὶ στεφάνῳ τῆς νίκης, κοσμηθέντες παρὰ σοῦ, 

τοῖς μετάστασι πιστοῖς, αἰωνίαν λύτρωσιν αἰτοῦσί σε.

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.

Παιδεύσας πρότερον πολλοῖς, τέρασι καὶ σημείοις, ἐμὲ τὸν πλανηθέντα, ἐπ᾿ ἐσχάτων σεαυτόν, 

κενώσας ὡς συμπαθὴς, καὶ ζητήσας εὗρες καὶ διέσωσας.

Δόξα.

Ῥεόντων ἄστατον φοράν, τοὺς πρὸς σὲ διαβάντας, ἐν σκηναῖς αἰωνίοις, κατοικεῖν χαρμονικῶς, 

ἀξίωσον Ἀγαθέ, δικαιώσας πίστει τε καὶ χάριτι.

Καὶ νῦν.
Θεοτοκίον

Οὐκ ἔστιν ἄμεμπτος ὡς σύ, πάναγνε Θεομῆτορ· μόνη γὰρ ἐξ αἰῶνος, τὸν Θεὸν τὸν ἀληθῆ, συ-

νέλαβες ἐν γαστρί, τοῦ θανάτου λύσαντα τὴν δύναμιν.

ᾨδὴ δ´. 

Ἦχος πλ. β´. Χριστός μου δύναμις. 

Στίχ. Πρεσβείαις τῶν μαρτύρων σου, Χριστὲ ὁ Θεός, ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου.

Σοφίας μείζονος, δεικνύων γνώρισμα, καὶ τῆς περὶ τὰ δῶρα πολυτελοῦς, Δέσποτα χρηστότητος, 

τὰς τῶν Μαρτύρων χορείας, τοῖς Ἀγγέλοις συνηρίθμησας.

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.

Ἀφράστου δόξης σου, τυχεῖν ἀξίωσον, τοὺς πρὸς σὲ μεταστάντας, ἔνθα Χριστέ, τῶν εὐφραινομέ-

νων ἐστίν, ἡ κατοικία καὶ φωνῇ, καθαρᾶς ἀγαλλιάσεως.

Δόξα.

Ὑμνοῦντας πρόσδεξαι, τὸ θεῖον κράτος σου, οὓς ἐκ γῆς προσελάβου, τέκνα φωτός, τούτους ἐρ-

γαζόμενος, τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀχλύν, ἐκκαθαίρων πολυέλεε.

Καὶ νῦν.
Θεοτοκίον

Δοχεῖον ἄχραντον, Ναὸν πανάμωμον, Κιβωτὸν παναγίαν, παρθενικόν, τόπον ἁγιάσματος, σὲ 

καλλονὴν τοῦ Ἰακώβ, ὁ Δεσπότης ἐξελέξατο.

ᾨδὴ ε´. 

Ἦχος πλ. β´. Τῷ θείῳ φέγγει σου. 

Στίχ. Πρεσβείαις τῶν μαρτύρων σου, Χριστὲ ὁ Θεός, ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου.

Ὡς ὁλοκάρπωσις ἱερά, καὶ ὡς ἀπαρχὴ τῆς ἀνθρωπίνης οἱ Μάρτυρες φύσεως, τῷ δεδοξασμένῳ 

προσενεχθέντες Θεῷ, ἡμῖν τὴν σωτηρίαν ἀεὶ βραβεύουσιν.

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.

Τῆς οὐρανίου διαγωγῆς, τῆς διανομῆς τῶν χαρισμάτων ἀξίωσον Δέσποτα, τοὺς προκοιμηθέντας 

πιστοὺς ἱκέτας σου, παρέχων τῶν πταισμάτων τὴν ἀπολύτρωσιν.

Δόξα.

Ὁ μόνος φύσει ζωοποιός, τὸ τῆς ἀγαθότητος ὄντως, ἀνεξιχνίαστον πέλαγος, τοὺς τελειωθέντας,

τῆς Βασιλείας τῆς σῆς, ἀξίωσον Οἰκτίρμον μόνε ἀθάνατε.

Καὶ νῦν.
Θεοτοκίον

Ἰσχὺς καὶ ὕμνησις ὁ ἐκ σοῦ, Δέσποινα τοῦ κόσμου γεννηθείς, καὶ σωτηρία ἐγένετο τοῖς ἀπολλυ-
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μένοις, ἐκ τῶν τοῦ ᾍδου πυλῶν, ῥυόμενος τοὺς πίστει σε μακαρίζοντας. 

ᾨδὴ Ϛ´. 

Ἦχος πλ. β´. Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν.

Στίχ. Πρεσβείαις τῶν μαρτύρων σου, Χριστὲ ὁ Θεός, ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου.

Σταυρῷ προσηλούμενος, τῶν Μαρτύρων τοὺς χορούς, πρὸς ἑαυτὸν συνήγαγες, μιμουμένους τὸ 

πάθος σου Ἀγαθέ· διό σου δεόμεθα, τοὺς πρὸς σὲ μεταστάντας διανάπαυσον.

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.

Ἀφράστῳ τῇ δόξῃ σου, ὅταν ἔλθῃς φοβερός, κρῖναι τὸν κόσμον ἅπαντα, ἐν νεφέλαις εὐδόκησον 

Λυτρωτά, φαιδρῶς ὑπαντῆσαί σοι, οὓς ἐκ γῆς προσελάβου, πιστοὺς δούλους σου.

Δόξα.

Πηγὴ ζωῆς πέφυκας,  ἐν  ἀνδρείᾳ θεϊκῇ, πεπεδημένους Δέσποτα,  ὁ ἐξάγων τοὺς δούλους σου

τοὺς πρὸς σέ, πιστῶς ἐκδημήσαντας, ἐν τρυφῇ Παραδείσου κατασκήνωσον.

Καὶ νῦν.
Θεοτοκίον

Εἰς γῆν  ἀπεστράφημεν, παραβάντες τοῦ Θεοῦ, τὴν  ἐντολὴν τὴν  ἔνθεον, διὰ σοῦ, δὲ Παρθένε

πρὸς οὐρανόν, ἐκ γῆς ἀνυψώθημεν, τὴν φθορὰν τοῦ θανάτου ἐκτινάξαντες. 

ᾨδὴ ζ´. 

Ἦχος πλ. β´. Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον.

Στίχ. Πρεσβείαις τῶν μαρτύρων σου, Χριστὲ ὁ Θεός, ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου.

Λυτρωθέντες τῷ σῷ αἵματι οἱ Μάρτυρες, τῆς πρώτης παραβάσεως, ῥαντισθέντες δὲ τῷ ἰδίῳ αἵ-

ματι, τὴν σὴν σαφῶς εἰκονίζουσι σφαγήν· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.

Θρασυνόμενον τὸν θάνατον  ἐνέκρωσας, Λόγε ζωαρχικώτατε, τοὺς  ἐν πίστει δὲ κοιμηθέντας,

πρόσδεξαι τανῦν, ὑμνοῦντας καὶ ψάλλοντας Χριστέ· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.

Δόξα.

Ὁ ψυχώσας  με  τὸν  ἄνθρωπον  φυσήματι,  θείῳ θεαρχικώτατε,  τοὺς  μεταστάντας  βασιλείας

Δέσποτα τῆς σῆς, ἀξίωσον ψάλλειν σοι Σωτήρ· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Καὶ νῦν.
Θεοτοκίον

Ὑπέρτερα πάσης κτίσεως Πανάμωμε,  γέγονας συλλαβοῦσα Θεόν,  τὸν συντρίψαντα τοῦ θα-

νάτου πύλας, καὶ μοχλοὺς συνθλάσαντα· ὅθεν σε Ἁγνή, ὑμνολογοῦμεν οἱ πιστοὶ ὡς Θεομήτορα.

ᾨδὴ η´. 

Ἦχος πλ. β´. Ἐκ φλογὸς τοῖς Ὁσίοις.

Στίχ. Πρεσβείαις τῶν μαρτύρων σου, Χριστὲ ὁ Θεός, ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου.

Σταθερῶς τοὺς  ἀγῶνας  ἐπιδειξάμενοι, τῷ τῆς νίκης στεφάνῳ κατεκοσμήθητε, Μάρτυρες Χρι-

στοῦ, ἀθλοφόροι κραυγάζοντες· Σέ ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.

Ἱερῶς τοὺς τὸν βίον  ἀπολιπόντας πιστούς, καὶ πρὸς σέ τὸν Δεσπότην μεταχωρήσαντας, δέξαι

προσηνῶς ἀναπαύων ὡς εὔσπλαγχνος, σέ ὑπερυψοῦντας, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Δόξα.

Νῦν ἐν γῇ τῶν πρᾳέων πάντας αὐλίζεσθαι, τοὺς προκεκοιμημένους Σῶτερ εὐδόκησον, πίστει τῇ

εἰς σέ, δικαιώσας καὶ χάριτι, σέ ὑπερυψοῦντας, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Καὶ νῦν.
Θεοτοκίον

Μακαρίζομεν πάντες σὲ Παμμακάριστε, τὴν τὸν Λόγον τὸν ὄντως ὄντα μακάριον, σάρκα δι᾿ ἡ-
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μᾶς, γεγονότα γεννήσασαν· ὃν ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

ᾨδὴ θ´. Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον.

Στίχ. Πρεσβείαις τῶν μαρτύρων σου, Χριστὲ ὁ Θεός, ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου.

Ἐλπὶς Μαρτύρων χοροὺς ἐνεύρωσε, καὶ πρὸς τὴν σὴν ἀγάπην διαπύρως ἐπτέρωσε, τῶν μελλόν-

των τούτοις προτυπώσασα, τὴν μὴ σαλευομένην ὄντως ἀνάπαυσιν, ἧς τοὺς μεταστάντας Ἀγαθὲ

πιστοὺς ἀξίωσον.

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.

Λαμπρᾶς καὶ θείας τυχεῖν ἐλλάμψεως, τῆς σῆς Χριστὲ τοὺς πίστει μεταστάντας εὐδόκησον, τὴν 

ἐν κόλποις Ἀβραὰμ ἀνάπαυσιν, μόνος ὡς ἐλεήμων, τούτοις δωρούμενος, καὶ τῆς αἰωνίου ἀξιῶν 

μακαριότητος.
Δόξα.

Ὁ ὢν τῇ φύσει χρηστὸς καὶ εὔσπλαγχνος, καὶ θελητὴς ἐλέους, εὐσπλαγχνίας ἡ ἄβυσσος, οὓς ἐκ 

τόπου τούτου τῆς κακώσεως, καὶ σκιᾶς τοῦ θανάτου Σῶτερ μετέστησας ἔνθα καταλάμπει σου τὸ

φῶς, τούτους κατάταξον.
Καὶ νῦν.
Θεοτοκίον

Σκηνὴν ἁγίαν Ἁγνὴ γινώσκομεν, καὶ Κιβωτὸν καὶ Πλάκα σὲ τοῦ νόμου τῆς χάριτος· διὰ σοῦ γὰρ

ἄφεσις δεδώρηται τοῖς δεδικαιωμένοις, διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σωματωθέντος, ἐκ τῆς σῆς γαστρὸς

Πανάμωμε.
Καταβασία

Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον, ὃν οὐ τολμᾷ Ἀγγέλων ἀτενίσαι τὰ τάγματα· διὰ σοῦ δὲ Πάνα-

γνε,  ὡράθη βροτοῖς, Λόγος σεσαρκωμένος,  ὃν μεγαλύνοντες, σὺν ταῖς οὐρανίαις Στρατιαῖς, σὲ

μακαρίζομεν.

Εἰς τὸ Τυπικόν ἤτοι Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κεῖται ἡ ἑξῆς ὑποσημείωσις: 

Ἡ διάταξις τοῦ Τ.Μ.Ε. περἰ 4 Μαρτυρικῶν εἰς τὰ Ἀπόστιχα τοῦ παρόντος Ἑσπερινοῦ ὀφείλεται εἰς παλαιὸν τυπο-

γραφικὸν λάθος, ὡς ἔχει καταδειχθῆ ὑπὸ πολλῶν μελετητῶν.

Αἴτησις ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων ἐκτεταμένη:

ὁ Ἱερεύς: Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ μακαρίας μνήμης καὶ αἰωνίου ἀναπαύσεως πάντων τῶν ἐπ᾿ ἐλπίδι
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ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου κεκοιμημένων εὐσεβῶς, βασιλέων, πατριαρχῶν, ἀρχιερέων, ἱερέων,

ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων, μοναχῶν ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν, ἀσκητῶν, ἐρημιτῶν, ἱεραποστό-

λων,  κηρύκων,  τῶν  ὑπὲρ  τῆς  διδαχῆς  τῆς  Νεότητος  μοχθησάντων  παιδαγωγῶν,  τῶν  Διδα-

σκάλων τοῦ Γένους, ὡς καὶ τῶν εὐεργετῶν τῆς Παιδείας, ἔτι δὲ καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ ἀποπνι-

γέντων καὶ τραγικῶς καταποντισθέντων ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐν ἐρημίαις ἀπωλεσθέντων ἢ ὑπὸ

ἀγρίων θηρῶν σπαραχθέντων, τῶν ἐν πολέμοις ἐν γενναιόφρονι γνώμῃ πεσόντων, τῶν ἐν τῷ

καθήκον-τι πιστῶς ἐγκαρτερησάντων καὶ ἄχρι θανάτου διαμεμενηκόντων, τῶν ἐν πλημμύραις

καὶ σει-σμοῖς, κατολισθήσεσί  τε καὶ καταποντισμοῖς καὶ ποικίλαις θεομηνίαις ἀποψυξάντων,

τῶν ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ βασάνοις ἀφανισθέντων, τῶν ἐν ἀφορήτῳ πτωχείᾳ καὶ μονότητι,  ἐν

λιμῷ καὶ δί-ψει ἢ παγετῷ ἢ ἐν πυρὶ ἐκλιπόντων, τῶν ἐμβρύων, τῶν ἀώρως καὶ βιαίως ἐκῤῥιζω-

θέντων καὶ ἀ-ποῤῥιφθέντων, τῶν ἐν ἐπιδρομαῖς βαρβάρων ἐθνῶν καὶ ὑπὸ λῃστῶν ἀδικηθέντων

καὶ ἀναιρε-θέντων, τῶν ὑπὸ τρομοκρατῶν φρικτῶς ἀναλωθέντων, τῶν ἐν ἀτυχήμασι καὶ δὴ ἐν

τροχαίοις ἢ ἐναερίοις μετακινήσεσιν ἄφνω ἐκλιπόντων, τῶν ὑπὸ ψυχοφθόρων οὐσιῶν παρακμα-

σάντων καὶ ἐκπνευσάντων, ὡς καὶ τῶν ἐν ψυχικοῖς νοσήμασι δραματικῶς ἐκδημησάντων,  καὶ

πάντων τῶν ἀπό περάτων ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης κεκοιμημένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν,

εὐεργετῶν ἡ-μῶν, ἀναδόχων, διδασκάλων, πατέρων, προπατόρων, πάππων, προπάππων, γο-

νέων, συζύγων, τέκνων, ἀδελφῶν, προσφιλῶν, οἰκείων καὶ συγγενῶν ἡμῶν ἐκ τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς

καὶ μέχρι τῶν ἐ-σχάτων, καὶ ὑπὲρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτοῖς πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καὶ

ἀκούσιον.

ἐναλλακτικῶς δὲ συνεπτυγμένως:

ὁ Ἱερεύς: Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως πάντων τῶν ἐπ᾿ ἐλπίδι ἀ-

ναστάσεως ζωῆς αἰωνίου κεκοιμημένων εὐσεβῶς, βασιλέων, πατριαρχῶν, ἀρχιερέων, ἱερέων, ἱε-

ρομονάχων, ἱεροδιακόνων, μοναχῶν ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν, ἀσκητῶν, ἐρημιτῶν, ἱεραποστό-

λων, κηρύκων, καί πάντων τῶν ἀπό περάτων ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης κεκοιμημένων ὀρθο-

δόξων χριστιανῶν,  εὐεργετῶν ἡμῶν, ἀναδόχων, διδασκάλων, πατέρων, προπατόρων, πάππων,

προπάππων, γονέων, συζύγων, τέκνων, ἀδελφῶν προσφιλῶν, οἰκείων καί συγγενῶν ἡμῶν ἐκ

τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς καί μέχρι τῶν ἐσχάτων, καί ὑπέρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτοῖς πᾶν πλημμέλημα ἑ-

κούσιόν τε καὶ ἀκούσιον.
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