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25 ΜΑΡΤΙΟΥ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ.
Προκαταρκτικά. (Συλλειτουργικόν. Σελίς 1-6).
Κύριε ἐκέκραξα. (Συλλειτουργικόν. Σελίς 6-9).
Τροπάρια.
Βουλὴν προαιώνιον, ἀποκαλύπτων σοι, κόρη,
Γαβριήλ ἐφέστηκε σέ κατασπαζὀμενος καί φθεγγόμενος·. Χαῖρε γῆ ἄσπορε, χαῖρε βάτε ἄφλεκτε,
χαῖρε βάθος δυσθεώρητον,χαῖρε ἡ γέφυρα, πρὸς
τοὺς ὐρανοὺς ἡ μετάγουσα, καὶ κλῖμαξ ἡ
μετάρσιος, ἣν ὁ lακὼβ ἐθεάσατο· χαῖρε θεία
στάμνε τοῦ Μάννα, χαῖρε λύσις τῆς ἀρᾶς, χαῖρε
Ἀδάμ ἡ ἀνάκλησις, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος.
Φαίνῃ μοι ὡς ἄνθρωπος, φησὶν ἡ ἄφθορος
Κόρη, πρὸς τὸν Ἀρχιστράτηγον, καὶ πῶς φθέγγῃ
ρήματα ὑπέρ ἄνθρωπον· μετ' ἐμοῦ ἔφης γάρ τὸν
Θεὸν ἔσεσθαι καί σκηνώσειν ἐν τῇ μήτρᾳ μου,
καὶ πῶς γενήσομαι, λέγε μοι χωρίον εὐρύχωρον
καί τόπος ἁγιάσματος, τοῦ τοῖς Χερουβὶμ
ἐπιβαίνοντος; Μὴ με δελεάσῃς ἀπάτῃ· οὐ γὰρ
ἔγνων ἡδονήν, γάμου ὑπάρχω ἀμύητος, πῶς οὖν
παῑδα τέξομαι!
Θεός ὅπου βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις,
φησὶν ὁ Ἀσώματος, καὶ τὰ ὑπὲρ ἄνθρωπον διαπράττεται. Τοῖς ἐμοῖς πίστευε, ἀληθέσι ῥήμασι,
Παναγία ὑπεράμωμε. Ἡ δὲ ἐβόησε· γένοιτό μοι
νῦν ὡς τὸ ῥῆμά σου, καὶ τέξομαι τὸν ἄσαρκον,

25 ΜΑΡΤΙΟΥ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ.
Προκαταρκτικά. Συλλειτουργικό. Σελίδα 1-6).
Κύριε ἐκέκραξα.(Συλλειτουργικό. Σελίδα 6-9).
Τροπάρια.
Ἀποκαλύπτοντας σ’ ἐσένα, Κόρη, τήν προαιώνια βουλή τοῦ Θεοῦ, ὁ Γαβριήλ παρουσιάσθηκε χαιρετώντας σε
καί λέγοντας. Χαῖρε γῆ ἄσπαρτη, χαῖρα βάτε ἄκαυτη·
χαῖρε βάθος (ταπεινώσεως), πού πολύ δύσκολα μπορεῖ νά
τό διακρίνει κανείς· χαῖρε ἐσύ ἡ γέφυρα, πού ὁδηγεῖς στούς
οὐρανούς· χαῖρε πανύψηλη σκάλα, τήν ὁποία εἶδε ὁ Ἰακώβ·
χαῖρε θεϊκή στάμνα τοῦ Μάννα· χαῖρε ἐσύ πού εἶσαι ἡ
ἀπαλλαγή ἀπό τήν κατάρα· χαῖρε ἡ ἐπανόρθωση τοῦ
Ἀδάμ (ἀπό τήν πτώση), ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου.
Μοῦ φαίνεσαι ὡς ἄνθρωπος, λέγει ἡ ἁγνή Κόρη πρός
τόν Ἀρχιστράτηγο, καί πώς λές λόγια ὑπεράνθρωπα (πού
ὑπερβαίνουν τήν ἀνθρώπινη λογική); διότι εἶπες ὅτι θά
εἶναι ὁ Θεός μαζί μου, καί ὅτι θά ἐγκατασταθεῖ στή μήτρα
μου· καί πές μου, πῶς θά γίνω χῶρος εὐρύχωρος, γι’ αὐτόν
πού εἶναι ἀνεβασμένος στά Χερουβίμ; Μή μέ παρασύρεις
μέ ἀπάτη, διότι δέν γνώρισα ἡδονή· δέν ἔχω μυηθεῖ στά
μυστικά τοῦ γάμου· πῶς λοιπόν θά γεννήσω παιδί ;
Ὅπου θέλει ὁ Θεός, νικιέται ἡ φυσική τάξη, ἀπαντᾷ ὁ
Ἀσώματος (ὁ Ἄγγελος), καί πραγματοποιοῦνται τά
ὑπεράνθρωπα. Πίστευε στά λόγια μου τά ἀληθινά, Παναγία Ὑπέραγνη. Καί ἐκείνη εἶπε· ἄς γίνει σ’ ἐμένα, ὅπως
μοῦ εἶπες, καί θά γεννήσω τόν ἄσαρκο, πού θά δανεισθεῖ
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σάρκα ἐξ ἐμοῦ δανεισάμενον, ὅπως ἀναγάγῃ
τὸν ἄνθρωπον, ὡς μόνος δυνατός, εἰς τὸ ἀρχαῖον
ἀξίωμα, διὰ τῆς συγκράσεως.
Δόξα... Καὶ νῦν...
Ἀπεστάλη ἐξ οὐρανοῦ Γαβριὴλ ὁ Ἀρχάγγελος,
εὐαγγελίσασθαι τῇ Παρθένῳ τὴν σύλληψιν· καὶ
ἐλθὼν εἰς Ναζαρέτ, ἐλογίζετο ἐν ἑαυτῷ τό θαῦμα
ἐκπληττόμενος ὅτι, Πῶς ὁ ἐν ὑψίστοις
ἀκατάληπτος ὤν ἐκ παρθένου τίκτεται! ὁ ἔχων
θρόνον οὐρανόν, καὶ ὑποπόδιον τὴν γῆν, ἐν
μήτρᾳ χωρεῖται γυναικός! ᾧ τὰ Ἑξαπτέρυγα καὶ
Πολυόμματα ἀτενίσαι οὐ δύνανται, λόγῳ μόνῳ ἐκ
ταύτης σαρκωθῆναι ηὐδόκησε, Θεοῦ ἐστι Λόγος
ὁ παρών. Τὶ οὖν ἵσταμαι, καὶ οὐ λέγω τῇ Κόρῃ:
Χαῖρε Κεχαριτωμένη ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, χαῖρε
ἁγνὴ Παρθένε, χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε, χαῖρε
Μήτηρ τῆς ζωῆς, εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς
κοιλίας σου.
Εἴσοδος.Φῶς ἱλαρόν. Προκείμενον.
(Συλλειτουργικόν. Σελίς 9-11).
Ἀναγνώσματα.
(Εἰς τά δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας ὁρίζονται
Ἀναγνώσματα τῆς εἰκοστῆς ἕκτης Μαρτίου ἀντί
τοῦ πρώτου καί τρίτου τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς εἰκοστῆς
πέμπτης ὡς ἑξῆς):
Ἔξοδος. (Γ΄. 1-8).
Εἰσῆλθε Μωσῆς εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ Χωρήβ.
Ὤφθη δὲ αὐτῷ Ἄγγελος Κυρίου, ἐν φλογὶ πυρὸς ἐκ
τῆς βάτου, καὶ ὁρᾷ, ὅτι ἡ βάτος καίεται πυρί, ἡ δὲ

σάρκα ἀπό μένα, γιά νά ἀνεβάσει τόν ἄνθρωπο, ὡς μόνος
δυνατός, στήν ἀρχαία ἀξία μέ τήν ἕνωσή του μαζί μας.
Δόξα ... Καί νῦν ....
Ἀπεστάλη (στάλθηκε) ἀπό τόν οὐρανό ὁ Γαβριήλ, ὁ
Ἀρχάγγελος, γιά νά εὐαγγελισθεῖ τήν (ὑπερφυσική) σύλληψη, καί ἀφοῦ ἦλθε στή Ναζαρέτ, συλλογιζόταν μέσα
του ἔκπληκτος γιά τό θαῦμα· ὅτι δηλαδή, Πῶς, αὐτός πού
εἶναι ἀκατάληπτος (ἀκατανόητος) ἀπό τούς Ἀγγέλους τοῦ
οὐρανοῦ, θά γεννηθεῖ ἀπό Παρθένο! Αὐτός, πού ἔχει θρόνο τόν οὐρανό, καί ὑποστήριγμα τῶν ποδιῶν του τή γῆ,
χωράει σέ μήτρα γυναίκας! αὐτός τόν ὁποῖο τά
Ἑξαπτέρυγα καί τά Πολυόμματα (ἀνώτερα ἀγγελικά τά
γματα) δέν τολμοῦν, νά τόν ἀτενίσουν, μέ ἕνα λόγο μόνο
καταδέχθηκε, νά λάβει σάρκα· πρόκειται γιά τό Λόγο τοῦ
Θεοῦ. Τί στέκομαι λοιπόν, καί δέ λέγω στήν Κόρη: Χαῖρε
Νύμφη ἀνύμφευτη (ἀνύπανδρη), χαῖρε Μητέρα τῆς ζωῆς·
εἶναι εὐλογημένος (δοξασμένος) ὁ καρπός τῆς κοιλιᾶς σου.
Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν. Προκείμενο.
(Συλλειτουργικό.Σελίδα 9-11).
Ἀναγνώσματα.
(Τά δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας ὁρίζουν Ἀναγνώσματα τά
δύο παρακάτω τῆς εἰκοστῆς ἕκτης Μαρτίου ἀντί τοῦ πρώτου καί τρίτου τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς εἰκοστῆς πέμπτης ὡς
ἑξῆς):
Ἔξοδος. (Γ΄. 1-8).
Ἦλθε ὁ Μωυσῆς στό ὅρος τοῦ Θεοῦ τό Χωρήβ. Κι
ἐμφανίσθηκε σ’ αὐτόν Ἄγγελος Κυρίου μέ πύρινη φλόγα
ἀπό τή βάτο, καί βλέπει ὅτι ἡ βάτος φλέγόταν ἀπό φωτιά,
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βάτος οὐ κατεκαίετο. Εἶπε δὲ Μωσῆς. Παρελθὼν
ὄψομαι τὸ ὅραμα τὸ μέγα τοῦτο, τὶ ὅτι οὐ
κατακαίεται ἡ βάτος. Ὡς δὲ εἶδε Κύριος ὅτι
προσάγει ἰδεῖν, ἐκάλεσεν αὐτὸν Κύριος ἐκ τῆς
βάτου, λέγων· Μωσῆ, Μωσῆ· Ὁ δὲ εἶπε· Τὶ ἐστι,
Κύριε; Ὁ δὲ εἶπε· Μὴ ἐγγίσῃς ὧδε· λῦσον τὰ
ὑποδήματα ἐκ τῶν ποδῶν σου· ὁ γὰρ τόπος ἐν ᾧ σὺ
ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστί. Καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἐγὼ εἰμι ὁ
Θεὸς τοῦ πατρός σου, Θεὸς Ἀβραάμ, καὶ Θεὸς
Ἰσαάκ, καὶ Θεὸς Ἰακώβ. Ἀπέστρεψε δὲ Μωσῆς τὸ
πρόσωπον αὐτοῦ· ηὐλαβεῖτο γὰρ καταβλέψαι
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωσῆν·
Ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου, τοῦ ἐν
Αἰγύπτῳ. Καὶ τῆς κραυγῆς αὐτῶν ἀκήκοα ἀπὸ τῶν
ἐργοδιωκτῶν. Οἶδα γὰρ τὴν ὀδύνην αὐτῶν, καὶ
κατέβην τοῦ ἐξελέσθαι αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν
Αἰγυπτίων, καὶ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς
ἐκείνης καὶ εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς γῆν ἀγαθήν καὶ
πολλήν, εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι.
Παροιμίαι. (Η΄. 22-30 κ.λ.π.).
Κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ, εἰς ἔργα
αὐτοῦ. Πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέ με, ἐν ἀρχῇ πρὸ
τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι, καὶ πρὸ τοῦ τὰς ἀβύσσους
ποιῆσαι, πρὸ τοῦ προσελθεῖν τὰς πηγὰς τῶν
ὑδάτων, πρὸ τοῦ ὄρη ἑδρασθῆναι, πρὸ δὲ πάντων
τῶν βουνῶν γεννᾷ με. Κύριος ἐποίησε χώρας καὶ
ἀοικήτους καὶ ἄκρα οἰκούμενα τῆς ὑπ' οὐρανόν.
Ἡνίκα ἡτοίμαζε τὸν οὐρανόν, συμπαρήμην αὐτῷ,
καὶ ὅτε ἀφώριζε τὸν ἑαυτοῦ θρόνον ἐπ' ἀνέμων,

ἀλλά δέν καιγόταν. Καί εἶπε ὁ Μωυσῆς· Ἄς πλησιάσω καί
ἄς δῶ αὐτό τό μεγάλο ὅραμα, γιατί δέν ἀποτεφρώνεται ἡ
βάτος. Μόλις ὅμως εἶδε ὁ Κύριος ὅτι πλησιάζει γιά νά δεῖ,
τοῦ μίλησε ὁ Κύριος ἀπό τή βάτο λέγοντας· Μωυσῆ,
Μωυσῆ. Καί ἐκεῖνος εἶπε· Τί συμβαίνει, Κύριε; Καί Ἐκεῑνος
τοῦ εἶπε· Μήν πλησιάσεις ἐδῶ· λῦσε τό ὑπόδημα ἀπό τά
πόδια σου, διότι ὁ τόπος ἐπάνω στόν ὁποῖο στέκεσαι εἶναι
γῆ ἁγία. Καί τοῦ εἶπε· Ἐγώ εἶμαι ὁ Θεός τοῦ πατέρα σου,
Θεός τοῦ Ἀβραάμ καί Θεός τοῦ Ἰσαάκ καί Θεός τοῦ Ἰακώβ.
Καί ἔστρεψε ὁ Μωυσῆς τό πρόσωπό του πρός τά πίσω, διότι ἀπό εὐλάβεια φοβόταν νά βλέπει πρός τήν κατεύθυνση
τοῦ Θεοῦ. Καί εἶπε ὁ Κύριος πρός τόν Μωυσῆ· Εἶδα μέ
προσοχή τήν ταλαιπωρία τοῦ λαοῦ μου πού εἶναι στήν Αἴγυπτο, καί ἄκουσα τήν κραυγή του πού προέρχεται ἀπό
τήν καταπίεση τῶν ἐπιστατῶν στά ἔργα τῶν Αἰγυπτίων.
Διότι γνωρίζω τή θλίψη τους καί κατέβηκα νά τούς
ἐλευθερώσω ἀπό τά χέρια τῶν Αἰγυπτίων, καί νά τούς
βγάλω ἀπό τή γῆ ἐκείνη, καί νά τούς βάλω μέσα σέ χώρα
καλή καί πολλή, σέ γῆ πού ρέει γάλα καί μέλι.
Παροιμίες: ( .(Η’. 22-30 κ.λ.π.).
Ὁ Κύριος μέ ἔβαλε ὡς Ἀρχή, πού κανονίζει τήν τάξη
καί τούς νόμους του στά ἔργα του (γιά τή δημιουργία καί
τή λειτουργία τους). Προαιώνια μέ ἔθεσε ὡς θεμέλιο ὅλων,
πρίν δημιουργηθεῖ ὁ Χρόνος καί πρίν δημιουργήσει τή γῆ·
Πρίν δημιουργηθοῦν οἱ θάλασσες, καί πρίν
δημιουργηθοῦν οἱ πηγές τῶν ὑδάτων (τῶν νερῶν). Πρίν νά
σταθοῦν ὄρθια τά ὄρη· Καί μέ γεννᾷ πρίν ἀπό ὅλα τά βουνά. Ὁ Κύριος δημιούργησε τίς χῶρες πού κατοικοῦνται καί
τίς ἀκατοίκητες, καί τήν οἰκουμένη τῆς ὑφηλίου ἀπό τό
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ἡνίκα ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ ἄνω νέφη, καὶ ὡς ἀσφαλεῖς
ἐτίθη πηγὰς ὑδάτων τῆς ὑπ' οὐρανόν, ἐν τῷ τιθέναι
τῇ θαλάσσῃ ἀκριβασμὸν αὐτοῦ, καὶ ὕδατα, ἃ οὐ
παρελεύσεται στόματος αὐτοῦ, καὶ ἰσχυρὰ ἐποίει
τὰ θεμέλια τῆς γῆς, ἤμην παρ' αὐτῷ ἁρμόζουσα.
Ἐγώ ἤμην, ᾗ προσέχαιρε, καθ' ἡμέραν δὲ
εὐφραινόμην ἐν προσώπῳ αὐτοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ.

Προφητεία Ἰεζεκιήλ. (ΜΓ΄. 27- ΜΔ΄. 4).
Ἔσται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὀγδόης καὶ
ἐπέκεινα, ποιήσουσιν οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον
τὰ ὁλοκαυτώματα ἡμῶν, καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου
ὑμῶν, καὶ προσδέξομαι ὑμᾶς, λέγει Κύριος. Καὶ
ἐπέστρεψέ με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῶν Ἁγίων
τῆς ἐξωτέρας τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς, καὶ
αὕτη ἦν κεκλεισμένη. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς
με· Ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ
ἀνοιχθήσεται, καὶ οὐδεὶς οὐ μὴ διέλθῃ δι' αὐτῆς,
ὅτι Κύριος ὁ Θεός, Ἰσραὴλ εἰσελεύσεται δι 'αὐτῆς,
καὶ ἔσται κεκλεισμένη. Διότι ὁ Ἡγούμενος οὗτος
κάθηται ἐπ' αὐτὴν τοῦ φαγεῖν ἄρτον ἐνώπιον
Κυρίου, κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ Αἰλὰμ τῆς πύλης
εἰσελεύσεται, καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ
ἐξελεύσεται. Καὶ εἰσήγαγέ με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς
πύλης τῶν Ἁγίων τῆς πρὸς βορρᾶν, κατέναντι τοῦ
οἴκου· καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης ὁ οἶκος
Κυρίου.
(Τά κατωτέρω δύο παραλείπονται).

ἕνα ἄκρο ὥς τό ἄλλο. Ὅταν ἐτοίμαζε τόν οὐρανό ἤμουν
μαζί του, καί ὅταν ὅριζε τό θρόνο του ἐπάνω στά φτερά
τῶν ἀνέμων, ὅταν σταθεροποιοῦσε ψηλά τά νέφη, καί
ἐξασφάλιζε τήν ὕπαρξη καί κυκλοφορία τῶν γήινων
νερῶν, ὅταν ἔδινε στή θάλασσα τό πρόσταγμά του, ὅτι δηλαδή τά νερά της δέν θά ἀγνοήσουν τά λόγια τοῦ στόματός του, ἤμουν πλησίον του καί τά διευθετοῦσα· Ἐγώ
ἤμουν ἡ μόνιμη χαρά του, καί κάθε μέρα εὐφραινόμουν μέ
τή γλυκύτητα τοῦ προσώπου του πάντοτε.
Προφητεία Ἰεζεκιήλ. (ΜΓ΄. 27- ΜΔ΄. 4).
Θά συμβεῖ ἀπό τήν ἡμέρα τήν ὀγδόη καί μετέπειτα τό
ἑξῆς: Θά προσφέρουν οἱ ἱερεῖς ἐπάνω στό θυσιαστήριο
(στό βωμό) τίς θυσίες, πού λέγονται ὁλοκαυτώματα, καί
τίς θυσίες γιά τή σωτηρία σας· καί θά σᾶς δεχθῶ, λέγει ὁ
Κύριος. Καί μέ ὁδήγησε πρός τήν πύλη τῶν Ἁγίων (τοῦ κυρίως ναοῦ) τήν ἐξωτερική πού βλέπει πρός τήν Ἀνατολή,
καί αὐτή ἦταν κλεισμένη. Καί μοῦ εἶπε ὁ Κύριος· Ἡ πύλη
αὐτή θά εἶναι κλεισμένη, δέν θά ἀνοιχθεῖ, καί κανένας δέν
θά περάσει μέσα ἀπ’ αὐτήν, διότι ὁ Κύριος, ὁ Θεός τοῦ
Ἰσραήλ, θά περάσει μέσα ἀπ’ αὐτήν, καί θά παραμείνει
κλεισμένη. Διότι ὁ Ἄρχοντας (ὁ Μεσσίας) αὐτός θά καθίσει
σ’ αὐτήν , καί θά φάγει ἄρτον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Ἀπό τό
δρόμο τῆς στοᾶς τῆς πύλης θά εἰσέλθει καί ἀπό τήν ἴδια
ὁδό θά ἐξέλθει. Καί μέ ἔβαλε στήν ὁδό τῆς πύλης πού βλέπει πρός Βορρᾶν ἀπέναντι ἀπό τό Ναό· Καί εἶδα, καί νά, ὁ
οἶκος τοῦ Κυρίου ἦταν γεμάτος ἀπό δόξα.

(Τά παρακάτω δύο παραλείπονται).
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Γἐνεσις. (ΚΗ΄. 10-17).
Ἐξῆλθεν Ἰακὼβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου καὶ
ἐπορεύθη εἰς Χαρράν. 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 κείνῳ, καὶ
ἐνυπνιάσθη. Καὶ ἰδοὺ κλῖμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ,
ἧς ἡ κεφαλὴ ἀφικνεῖτο εἰς τὸν Οὐρανόν, καὶ οἱ
Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦἀνέβαινον καὶ κατέβαινον ἐπ'
αὐτῆς. Ὁ δὲ Κύριος ἐπεστήρικτο ἐπ' αὐτῆς, καὶ
εἶπεν· Ἐγὼ εἰμι ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ τοῦ πατρός σου, καὶ ὁ
Θεὸς Ἰσαάκ, μὴ φοβοῦ, ἡ γῆ, ἐφ’ ἧς καθεύδεις ἐπ'
αὐτῆς, σοί δώσω αὐτήν, καὶ τῷ σπέρματί σου. Καὶ
ἔσται τὸ σπέρμα σου ὡσεὶ ἄμμος τῆς γῆς καὶ
πλατυνθήσεται ἐπὶ θάλασσαν, καὶ λίβα, καὶ βορρᾶν,
καὶ ἐπὶ ἀνατολάς, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ
πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς,καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου. Καὶ
ἰδοὺ ἐγὼ εἰμι μετὰ σοῦ, διαφυλάσσων σε ἐν τῇ
ὁδῷ πάσῃ, οὗ ἐὰν πορευθῇς, καὶ ἐπιστρέψω σε εἰς
τὴν γῆν ταύτην, ὅτι οὐ μὴ σε ἐγκαταλίπω, ἕως τοῦ
ποιῆσαι με πάντα ὅσα ἐλάλησά σοι. Καὶ ἐξηγέρθη
Ἰακὼβ ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ εἶπεν· Ὅτι
ἐστὶ 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.
Παροιμίαι. (Θ΄. 1-11).
Ἡ σοφία ᾠκοδόμησεν ἑαυτῇ οἶκον καὶ ὑπήρεισε
στύλους ἑπτά. Ἔσφαξε τὰ ἑαυτῆς θύματα, καὶ

Γένεση. (ΚΗ΄. 10-17).
Ἀναχώρησε ὁ Ἰακώβ ἀπό τό «Πηγάδι τοῦ ὅρκου» καί
πῆγε στή Χαρράν, καί βρέθηκε σέ κάποιο τόπο καί κοιμήθηκε ἐκεῖ, γιατί βασίλεψε ὁ ἥλιος. Καί πῆρε μία ἀπό τίς πέτρες
τοῦ τόπου καί τήν ἔβαλε κάτω ἀπό τό κεφάλι του· Κι
ἐκοιμήθηκε σ’ ἐκεῖνο τόν τόπο, καί ὀνειρεύθηκε τό ἑξῆς:
Μία σκάλα ἦταν στηριγμένη στή γῆ καί ἡ κορυφή της
ἔφθανε στόν οὐρανό· καί Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἀνέβαιναν καί
κατέβαιναν ἐπάνω της· Καί ὁ Κύριος στεκόταν πάνω ἀπ’
αὐτήν καί εἶπε· Ἐγώ εἶμαι ὁ Θεός τοῦ Ἀβραάμ τοῦ πατέρα
σου, καί ὁ Θεός τοῦ Ἰσαάκ, μή φοβᾶσαι· Τή γῆ, ἐπάνω στήν
ὁποία κοιμᾶσαι, θά τή δώσω σ’ ἐσένα καί στούς ἀπογόνους
σου. Καί θά αὐξηθοῦν οἱ ἀπόγονοί σου, ὅπως ἡ ἄμμος τῆς
γῆς, καί θά ἁπλωθοῦν πρός τή θάλασσα (τή Δύση) καί τό
Νότο καί τό Βορρᾶ καί τήν Ἀνατολή· Καί θά εὐλογηθοῦν διά
μέσου σοῦ ὅλες οἱ φυλές τῆς γῆς καί διά μέσου τῶν
ἀπογόνων σου. Καί νά, ἐγώ θά εἶμαι μαζί σου, καί θά σέ προστατεύω σέ κάθε δρόμο, πού θά πορευθεῖς· Καί θά σέ
ἐπεναφέρω στή γῆ αὐτή, διότι δέν θά σέ ἐγκαταλείψω,
ὥσπου νά πραγματοποιήσω ὅλα ὅσα σοῦ εἶπα. Καί σηκώθηκε
ὁ Ἰακώβ ἀπό τόν ὕπνο του καί εἶπε· Ὁ Κύριος βρίσκεται σ’
αὐτό τόν τόπο, κι ἐγώ δέν τό γνώριζα. Καί φοβήθηκε καί
εἶπε· Πόσο φοβερός εἶναι ὁ τόπος αὐτός! Δέν εἶναι αὐτό τίποτε ἄλλο παρά οἶκος τοῦ Θεοῦ, καί αὐτή (ἡ σκάλα) εἶναι ἡ
πύλη τοῦ Ούρανοῦ.
Παροιμίες. (Θ΄. 1-11).
Ἡ σοφία οἰκοδόμησε γιά τόν ἑαυτό της κατοικία, καί τή
στήριξε σέ ἑπτά στύλους. Ἔσφαξε τά σφάγιά της καί γέμι-
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ἐκέρασεν εἰς κρατῆρα τὸν ἑαυτῆς οἶνον, καὶ
ἡτοιμάσατο τὴν ἑαυτῆς τράπεζαν. Ἀπέστειλε τοὺς
ἑαυτῆς δούλους, συγκαλοῦσα μετὰ ὑψηλοῦ
κηρύγματος, ὡς ἐπὶ κρατῆρα, λέγουσα· Ὅς ἐστιν
ἄφρων, ἐκκλινάτω πρὸς με, καὶ τοῖς ἐνδεέσι φρενῶν
εἶπεν· Ἔλθετε φάγετε τὸν ἐμὸν ἄρτον, καὶ πίετε
οἶνον, ὃν κεκέρακα ὑμῖν, ἀπολίπετε 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 σοφὸν καὶ ἀγαπήσει σε.
Δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καὶ σοφώτερος ἔσται,
γνώριζε δικαίῳ, καὶ προσθήσει τοῦ δέχεσθαι. Ἀρχὴ
σοφίας, φόβος Κυρίου,καὶ βουλὴ Ἁγίων, σύνεσις,
(τὸ γὰρ γνῶναι Νόμον, διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς)·
τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ πολὺν ζήσεις χρόνον,
καὶ προστεθήσεταί σοι ἔτη ζωῆς.
Ἐκτενής.
Κεφαλοκλισία.
Συλλειτουργικόν. Σελίς 11-12,-13,-14).
Ἀπόστιχα.
Τῷ ἕκτῳ μηνί ἀπεστάλη ὁ Ἀρχάγγελος πρός
Παρθένον ἁγνήν, καὶ χαίρειν αὐτῇ προσειπών,
εὐηγγελίσατο ἐξ αὐτῆς τὸν Λυτρωτὴν προελθεῖν.
Ὅθεν πιστῶς δεξαμένη τὸνἀσπασμόνσυνέλαβέ σε
τὸν προαιώνιον Θεόν, τόν ἀφράστως
εὐδοκήσαντα ἐνανθρωπῆσαι, εἰς σωτηρίαν τῶν

σε κρατήρα (μεγάλο δοχεῖο) μέ τό κρασί της, καί ἑτοίμασε
τό τραπέζι της. Ἀπέστειλε τούς ὑπηρέτες της καλώντας
στό συμπόσιο μέ δυνατό κήρυγμα λέγοντας· Ὅποιος εἶναι
ἀσύνετος, ἄς ἔλθει σ’ ἐμένα, καί σ’ αὐτούς πού εἶχαν
ἔλλειψη μυαλοῦ εἶπε· Ἐλᾶτε, φάγετε τόν ἄρτο μου, καί
πιεῖτε τό κρασί πού σᾶς ἑτοίμασα. Ἐγκαταλείψετε τήν
ἀπερισκεψία καί θά ζήσετε αἰώνια· Καί ζητῆστε φρόνηση,
γιά νά ἀποκτῆστε σύνεση μέ γνώση. Ὅποιος θέλει νά διαπαιδαγωγήσει τούς κακούς, θά ἐξυβρισθεῖ ἀπ ἀὐτούς· Καί
ὅποιος θέλει νά ἐλέγξει τόν ἀσεβῆ, θά ἐπισύρει συκοφαντίες
σέ βάρος τοῦ ἑαυτοῦ του· (διότι οἱ ἔλεγχοι πρός τόν ἀσεβῆ
εἶναι τραύματα γι’ αὐτόν). Μήν ἐλέγχεις κακούς,γιά νά μή
σέ μισήσουν· ἔλεγχε σοφόν καί θά σέ ἀγαπήσει. Δίνε ἀφορμή
στό σοφό καί θά γίνει σοφώτερος· κάνε γνωστές στόν δίκαιο
τίς ἐλλείψεις του, καί θά δέχεται προθυμότερα τίς συμβουλές σου. Ἀρχή τῆς σοφίας εἶναι ὁ σεβασμός πρός τόν Κύριο
καί ἡ θέληση τῶν Ἁγίων εἶναι σύνεση (διότι τό νά γνωρίσει
κάποιος τό Νόμο τοῦ Θεοῦ εἶναι γνώρισμα ἀγαθῆς γνώμης).
Διότι μέ αὐτόν τόν τρόπο θά ζήσεις πολλά χρόνια καί θά
σοῦ προστεθοῦν πολλά χρόνια ζωῆς.
Ἐκτενής.
Κεφαλοκλισία.
(Συλλειτουργικό. Σελίδα 11-12,-13,-14).
Ἀπόστιχα.
Κατά τόν ἕκτο μῆνα ἀπεστάλη ὁ Γαβριήλ σέ Παρθένο
ἁγνή· Καί ἀφοῦ τῆς εἶπε νά χαίρεται, τῆς ἔφερε τή χαρμόσυνη εἴδηση, ὅτι θά προέλθει ἀπ’ αὐτήν ὁ Λυτρωτής. Γι’
αὐτό, ἀφοῦ δέχθηκε μέ ἐμπιστοσύνη τό χαιρετισμό, συνέλαβε ἐσένα τόν προαιώνιο Θεό, πού καταδέχθηκες νά γίνεις ἄνθρωπος κατά τρόπο ἀνέκφραστο γιά τή σωτηρία
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ψυχῶν ἡμῶν.
Στίχ. Εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ
σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
Γλῶσσαν ἣν οὐκ ἔγνω, ἤκουσεν ἡ ἡ Θεοτόκος
ἐλάλει γὰρ πρὸς αὐτὴν ὁ Ἀρχάγγελος, τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τὰ ῥήματα· ὅθεν πιστῶς δεξαμένη
τὸν ἀσπασμόν, συνέλαβέ σε τὸν προαιώνιον Θεόν.
Διὸ καὶ ημεῖς ἀγαλλόμενοι βοῶμέν σοι· ὁ ἐξ αὐτῆς
σαρκωθεὶς ἀτρέπτως Θεός, εἰρήνην τῷ κόσμῳ
δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Στίχ. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν· ᾌσατε
τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ.
Ἰδοὺ ἀνάκλησις νῦν ἐπέφανεν ἡμῖν, ὑπὲρ
λόγον ὁ Θεὸς τοῖς ἀνθρώποις ἑνοῦται,
Ἀρχαγγέλου τῇ φωνῇ ἡ πλάνη ἐκμειοῦται· ἡ
Παρθένος γὰρ δέχεται τὴν χαράν, τὰ ἐπίγεια
γέγονεν οὐρανός, ὁ κόσμος λέλυται τῆς
ἀρχαίας ἀρᾶς. Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις καὶ φωναῖς
ανυμνείτω. Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτὴς ἡμῶν, Κύριε
δόξα σοι.
Δόξα... Καὶ νῦν...
Σήμερον χαρᾶς Εὐαγγέλια, παρθενικὴ
πανήγυρις, τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνάπτεται, ὁ Ἀδὰμ
καινουργεῖται, ἡ Εὔα τῆς πρώτης λύπης
ἐλευθεροῦται, καὶ ἡ σκηνὴ τῆς καθ' ἡμᾶς οὐσίας
τῇ θεώσει τοῦ προσληφθέντος φυράματος, ναὸς
Θεοῦ κεχρημάτικεν. Ὤ Μυστήριον! ὁ τρόπος τῆς
κενώσεως ἄγνωστος, ὁ τρόπος τῆς συλλήψεως
ἄφραστος, Ἄγγελος λειτουργεῖ τῷ θαύματι,

τῶν ψυχῶν μας.
Στίχ. Ἀναγγέλλετε καθημερινά μέ χαρά τή σωτηρία
τοῦ Θεοῦ μας.
Γλῶσσα πού δέν ἐγνώριζε, ἄκουσε ἡ Θεοτόκος· Διότι ὁ
Ἀρχάγγελος τῆς ἔλεγε τά λόγια τοῦ εὐαγγελισμοῦ· Γι’
αὐτό, ἀφοῦ δέχθηκε μέ ἐμπιστοσύνη τό χαιρετισμό, συνέλαβε ἐσένα, τόν προαιώνιο Θεό. Γι’ αὐτό κι ἐμεῖς μέ
ἀγαλλίαση σοῦ λέμε· Ἐσύ ὁ Θεός, πού σαρκώθηκες ἀπ’
αὐτήν, χωρίς νά ὑποστεῖς ἀλλοίωση, δώρισε εἰρήνη στόν
κόσμο, καί στίς ψυχές μας τό μέγα ἔλεος.
Στίχ. Ψάλετε στόν Κύριο ᾆσμα (ὕμνο) καινούριο. Ψάλετε στόν Κύριο ὅλη ἡ γῆ.
Νά, ἐμφανίσθηκε σ’ ἐμᾶς ἡ ἀποκατάστασή μας· Ὁ
Θεός ἑνώνεται μέ τούς ἀνθρώπους, μέ τρόπο, πού ξεπερνᾷ
τή λογική· Μέ τή φωνή τοῦ Ἀρχαγγέλου ἐξουδετερώνεται
ἡ πλάνη, διότι ἡ Παρθένος δέχεται τή χαρά· Τά ἐπίγεια
ἔγιναν οὐρανός· Ὁ κόσμος λύθηκε (ἀπελευθερώθηκε) ἀπό
τήν ἀρχαία κατάρα. Ἄς ἀγάλλεται ἡ κτίση, καί ἄς ἀνυμνεῖ
φωνάζοντας. Ἐσύ πού εἶσαι ὁ Ποιητής καί Λυτρωτής μας,
Κύριε, δόξα σοι.
Δόξα ...Καί νῦν ...
Σήμερα (ἀκούονται) χαρᾶς Εὐαγγέλια (χαρούμενα
μηνύματα)· (Γίνεται) παρθενικό πανηγύρι· Τά κάτω (τά γήινα) ἑνώνονται μέ τά ἄνω (τά οὐράνια)· Ὁ Ἀδάμ γίνεται
καινούριος· Ἡ Εὔα ἐλευθερώνεται ἀπό τήν παλαιά λύπη·
Καί ἡ κατοικία τῆς οὐσίας μας (τό σῶμα μας στό πρόσωπο
τῆς Παναγίας) ἔγινε ναός τοῦ Θεοῦ, διότι θεώθηκε τό
ὑλικό (τό σῶμα), πού πῆρε ὁ Θεός ἀπ’ αὐτήν. Ὤ Μυστήριο!
Ὁ τρόπος τῆς ἄκρας ταπεινώσεως (τοῦ Θεοῦ) εἶναι
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παρθενικὴ γαστὴρ τὸν Υἱὸν ὑποδέχεται,
Πνεῦμα Ἅγιον καταπέμπεται, Πατὴρ ἄνωθεν
εὐδοκεῖ, καὶ τὸ συνάλλαγμα, κατὰ κοινὴν πραγματεύεται βούλησιν, ἐν ᾧ, καὶ δι' οὗ σωθέντες,
συνῳδὰ τῷ Γαβριήλ, πρὸς τὴν Παρθένον
βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος
μετὰ σοῦ, ἐξ ἧς ἡ σωτηρία, Χριστὸς ὁ Θεόςἡμῶν,
τὴν καθ' ἡμᾶς προσλαβόμενος φύσιν, πρὸς
ἑαυτὸν ἐπανήγαγεν· Αὐτὸν ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς
ψυχὰς ἡμῶν.
Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον.
(Συλλειτουργικόν. Σελίς 15,-16).
Ἀπολυτίκιον.
Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ Κεφάλαιον,
καὶ τοῦ ἀπ' αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις, ὁ
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ
Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ σὺν αὐτῷ
τῇ Θεοτόκῳβοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ
Κύριος μετὰ σοῦ.
Ἀπόλυσις. (Συλλειτουργικόν. Σελίς 16-17).
25 ΜΑΡΤΙΟΥ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΟΡΘΡΟΣ
Προκαταρκτικά.
(Συλλειτουργικόν. Σελίς 17-31).
Καθίσματα.
Ὁ μέγας Στρατηγός, τῶν ἀΰλων ταγμάτων, εἰς

ἄγνωστος, ὁ τρόπος τῆς συλλήψεως ἀνέκφραστος.
Ἄγγελος ὑπηρετεῖ στό θαῦμα, παρθενικά σπλάχνα
ὑποδέχονται τόν Υἱό· Τό Ἅγιο Πνεῦμα στέλλεται κάτω· Ὁ
Πατέρας ἀπό ψηλά ἐκφράζει τήν εὐαρέσκειά του, καί ἡ
συμφωνία (συμφιλίωση) πραγματοιποιεῖται μέ κοινή
ἀπόφαση· Μέ αὐτήν τή συναλλαγή (συμφωνία) καί διά
μέσου αὐτῆς συμφωνώντας μέ τό Γαβριήλ ἄς ποῦμε στήν
Παρθένο· Χαῖρε γεμάτη ἀπό ὅλεςτίς χάρες, ὁ Κύριος εἶναι
μαζί σου· Ἀπό σένα ἡ σωτηρία, δηλαδή ὁ Χριστός ὁ Θεός
μας, ἀφοῦ προσέλαβε τή δική μας φύση, τήν ἐπανέφερε
κοντά του. Αὐτόν ἱκέτευε, νά σωθοῦν οἱ ψυχές μας.
Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιο.
(Συλλειτουργικό. Σελίς 15,-16).
Ἀπολυτίκιο.
Σήμερα εἶναι τό κεφάλαιο τῆς σωτηρίας μας, καί ἡ
φανέρωση τοῦ προαιώνιου Μυστηρίου· Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ
Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί ὁ Γαβριήλ φέρνει τό μήνυμα τῆς χαρᾶς. Γι’ αὐτό μαζί του ἄς κραυγάσουμε στή Θεοτόκο· Χαῖρε γεμάτη ἀπό ὅλες τίς χάρες· Ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου.
Ἀπόλυση. (Συλλειτουργικό. Σελίδα 16-17).
25 ΜΑΡΤΙΟΥ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΟΡΘΡΟΣ
Προκαταρκτικά.
(Συλλειτουργικό. Σελίς 17-31).
Καθίσματα.
Ὁ μέγας Στρατηγός τῶν ἀΰλων ταγμάτων, ἔρχεται
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πόλιν Ναζαρέτ, ἐπιστὰς Βασιλέα, μηνύει σοι
Ἄχραντε, τῶν αἰώνων καὶ Κύριον· χαῖρε, λέγων
σοι, Εὐλογημένη Μαρία, ἀκατάληπτον, καὶ
ἀνερμήνευτον θαῦμα, βροτῶν ἡ ἀνάκλησις.
Δόξα... Καὶ νῦν... (Τὸ αὐτό).
Σήμερον ἅπασα κτίσις ἀγάλλεται, ὅτι τὸ χαῖρέ
σοι φωνεῖ Ἀρχάγγελος, εὐλογημένη σὺ Σεμνή, καὶ
Ἄχραντε πανάμωμε. Σήμερον τοῦ ὄφεως,
ἀμαυροῦται τὸ φρύαγμα· ἀρᾶς γὰρ διαλέλυται, τοῦ
Προπάτορος σύνδεσμος. Διὸ καὶ κατὰ πάντα
βοῶμέν σοι· χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη.
Γαβριὴλ ἐξ οὐρανοῦ, τὸ Χαῖρε κράζει τῇ σεμνῇ,
ὅτι συλλήψῃ ἐν γαστρί, τὸν προαιώνιον Θεόν, τὸν
διὰ λόγου τὰ πέρατα συστησάμενον· ὅθεν Μαριὰμ
ἀπεφθέγγετο· Ἄνανδρός εἰμι, καὶ πῶς τέξω Υἱόν;
ἄσπορον γονὴν τὶς ἑώρακε; καὶ ἑρμηνεύων
ἔλεγεν ὁ Ἄγγελος, τῇ Θεοτόκῳ καὶ Παρθένῳ.
Ἐλεύσεταί σοι· Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ δύναμις
Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι.
Δόξα... (Τὸ αὐτὸ).
Καὶ νῦν... Θεοτοκίο.
Ἀπεστάλη Γαβριήλ, πρὸς τὴν Παρθένον καὶ
ἁγνήν, καὶ ἐμήνυσεν αὐτῇ, τὴν ἀνεκλάλητον
χαράν, ὅτι ἀσπόρως συλλήψῃ καὶ οὐ φθαρήσῃ·
τέξῃ γὰρ Υἱόν, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν, ὃς σώσει
τὸν λαόν, ἐκ τῶν πταισμάτων αὐτῶν, καὶ μαρτυρεῖ
ὁ πέμψας με εἰπεῖν σοι· Εὐλογημένη τὸ Χαῖρε.
Παρθένος τίκτεις, καὶ μετὰ τόκον, πάλιν μένεις
Παρθένος.

στήν πόλη Ναζαρέτ, καί σοῦ ἀναγγέλλει τό Βασιλιά τῶν
αἰώνων καί Κύριο λέγοντάς σου· χαῖρε, εὐλογημένη Μαρία, (ἐσύ πού εἶσαι) ἀκατανόητο καί ἀνεξήγητο θαῦμα καί
ἀποκατάσταση τῶν ἀνθρώπων.
Δόξα... Καὶ νῦν... (Τὸ ἴδιο).
Σήμερα ὅλη ἡ κτίση ἀγάλλεται, διότι σοῦ λέγει τό
Χαῖρε ὁ Ἀρχάγγελος· Εὐλογημένη εἶσαι ἐσύ σεμνή καί
ἁγνή ἀκηλίδωτη· Σήμερα ἡ ἀλαζονεία τοῦ δράκοντα
ἐπισκιάζεται, διότι διαλύονται τά δεσμά τῆς κατάρας τοῦ
Ἀδάμ· Γι’ αὐτό καί πάντοτε φωνάζουμε σ’ ἐσένα· χαῖρε ἐσύ
γεμάτη ἀπό ὅλες τίς χάρες.
Ὁ Γαβριήλ (κατεβαίνοντας) ἀπό τόν οὐρανό φωνάζει
τό χαῖρε στή σεμνή, διότι, (λέγει), θά συλλάβεις στήν κοιλιά σου τόν προαιώνιο Θεό, πού συγκρότησε τά σύμπαντα
μέ μόνο τό λόγο του· Γι’ αὐτό ἡ Μαρία ἀπαντοῦσε· Εἶμαι
χωρίς ἄνδρα, καί πῶς θά γεννήσω Υἱό; Ποιός εἶδε γέννηση
χωρίς σπέρμα; Καί ὁ Ἄγγελος ἐξηγώντας ἔλεγε στή Θεοτόκο καί Παρθένο. Θά ἔλθει σ’ ἐσένα τό Ἅγιο Πνεῦμα, καί
δύναμη τοῦ Ὑψίστου θά σέ σκεπάσει.
Δόξα ... (Τό ἴδιο).
Καί νῦν ... Θεοτοκίο.
Ἀπεστάλη ὁ Γαβριήλ στήν Παρθένο καί ἁγνή, καί τῆς
ἐμήνυσε τήν ἀνέκφραστη χαρά, ὅτι δηλαδή χωρίς μεσολάβηση ἀνδρός θά συλλάβεις, καί δέν θά ὑποστεῖς φθορά·
διότι θά γεννήσεις Υἱό τόν προαιώνιο Θεό, πού θά σώσει
τό λαό του ἀπό τά σφάλματά τους, καί τό ἐπιβεβαιώνει
αὐτός πού μέ ἔστειλε νά σοῦ πῶ, Εὐλογημένη, τό χαῖρε.
Γεννᾷς, ἐνῷ εἶσαι Παρθένος, καί μετά τή γέννηση πάλι
μένεις Παρθένος.
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Ἀναβαθμοί.
Τό Α΄. Ἀντίφωνον τοῦ Δ΄. ἤχου. (Σελίς 11).
Προκείμενον.
Εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
Στίχ. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε
τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ.
Τάξις τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου.
(Συλλειτουργικόν. Σελίς 33).
Εὐαγγέλιον.
Κατά Λουκᾶν (Α΄. 39-49,56).
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀναστᾶσα Μαριὰμ
ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν
Ἰούδα, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ
ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν
ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε
τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη
Πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ καὶ ἀνεφώνησε
φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί
καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. Καὶ
πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου
πρὸς μέ; ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ
ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν τὸ
βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. Καὶ
μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείως τοῖς
λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου. Καὶ εἶπε
Μαριάμ· Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ
ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί
μου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης

Ἀναβαθμοί.
Τό Α΄. Ἀντίφωνο τοῦ Δ΄. ἤχου. (Σελίς 11).
Προκείμενο.
Διακηρύττετε ἀπό μέρα σέ μέρα τό εὐχάριστο
ἄγγελμα τῆς σωτηρίας ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ μας.
Στίχ. Ψάλατε στόν Κύριο ὕμνο καινούριο. Ψάλατε
στόν Κύριο ὅλη ἡ γῆ.
Τάξη τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου.
(Συλλειτουργικό. Σελίς 33).
Εὐαγγέλιο.
Κατά Λουκᾶν (Α΄. 39-49,56).
Κατά τίς ἡμέρες ἐκεῖνες σηκώθηκε βιαστικά ἡ Μαρία
κι ἐπῆγε στήν ὀρεινή Ἰουδαία σέ μία πόλη της καί μπῆκε
στό σπίτι τοῦ Ζαχαρία καί χαιρέτισε τήν Ἐλισάβετ. Καί
συνέβη τό ἑξῆς: Μόλις ἄκουσε ἡ Ἐλισάβετ τόν χαιρετισμό
τῆς Μαρίας, σκίρτησε (ἐχοροπήδησε ἀπό χαρά) τό βρέφος
στήν κοιλιά της· Καί γέμισε μέ Πνεῦμα Ἅγιο ἡ Ἐλισάβετ κι
ἐφώναξε μέ μεγάλη φωνή καί εἶπε· Εἷσαι ἡ πιό
εὐλογημένη ἀνάμεσα στίς γυναῖκες, καί εἶναι
εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλιᾶς σου. Καί πῶς μοῦ ἔγινε
αὐτή ἡ τιμή, νά ἔλθει σ’ ἐμένα ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου μου;
διότι, νά, μόλις ἀκούσθηκε ἡ φωνή τοῦ χαιρετισμοῦ σου στ’
αὐτιά μου, σκίρτησε τό βρέφος μέ ἀγαλλίαση στήν κοιλιά
μου. Καί θά εἶναι μακαρία κάθε γυναίκα πού θά πιστέψει
(ὅπως ἐσύ) ὅτι θά ἐκπληρωθοῦν τελείως, ὅσα λέχθηκαν σ’
αὐτήν ἀπό τόν Κύριο. Καί εἶπε ἡ Μαρία· Δοξάζει ἡ ψυχή
μου τό μεγαλεῖο τοῦ Κυρίου καί χάρηκε βαθιά τό πνεῦμα
μου γιά τό Θεό τό Σωτῆρα μου, διότι ἔρριξε βλέμμα συμπαθείας σ’ ἐμένα τή ταπεινή δούλη του. Διότι, νά, ἀπό
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αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι
αἱ γενεαί. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγάλα ὁ δυνατός καὶ
ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν
αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν
οἶκον αὐτῆς.
Ὁ Ν’. Ψαλμός. (Συλλειτουργικόν. Σελίς 34-35).
Πεντηκοστάριον.
Εὐαγγελίζεται ὁ Γαβριὴλ τῇ Κεχαριτωμένῃ
σήμερον· Χαῖρε ἀνύμφευτε Κόρη καὶ ἀπειρόγαμε,
μὴ καταπλαγῇς τῇ ξένῃ μου μορφῇ, μηδὲ
δειλιάσῃς, Ἀρχάγγελός εἰμι. Ὄφις ἐξηπάτησεν
Εὔαν ποτέ, νῦν εὐαγγελίζομαί σοι τὴν χαράν, καὶ
μενεῖς ἄφθορος, καὶ τέξῃ τὸν Κύριον Ἄχραντε.
«Σῶσον ὁ Θεός...».
(Συλλειτουργικόν. Σελίς 36-37).
Κανών.
ᾨδή Α΄.
«Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρωθήσεται
Πνεύματος, καὶ λόγον ἐρεύξομαι, τῇ Βασιλίδι
Μητρί, καὶ ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ
ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τήν Σύλληψιν».
ᾈδέτω σοι Δέσποινα, κινῶν τὴν λύραν τοῦ
Πνεύματος, Δαυῒδ ὁ Προπάτωρ σου. Ἄκουσον
θύγατερ, τὴν χαρμόσυνον, φωνὴν τὴν τοῦ
Ἀγγέλου· χαρὰν γὰρ μηνύει σοι, τὴν ἀνεκλάλητον.
(Α). (Ὁ Ἄγγελος): Βοῶ σοι γηθόμενος· κλῖνον
τὸ οὖς σου καὶ πρόσχες μοι, Θεοῦ καταγγέλλοντι,
σύλληψιν ἄσπορον· εὗρες χάριν γάρ, ἐνώπιον

τώρα καί στό ἑξῆς θά μέ μακαρίζουν ὅλες οἱ γενιές· Διότι
ἔκαμε σ’ ἐμένα μεγαλειώδη πράγματα ὁ Παντοδύναμος
πού εἶναι ἅγιο τό ὄνομά του. Ἔτσι ἔμεινε ἡ Μαρία μαζί της
περίπου τρεῖς μῆνες καί ἐπέστρεψε στό σπίτι της.
Ὁ Ν’. Ψαλμός. (Συλλειτουργικό. Σελίδα 34-35).
Πεντηκοστάριο.
Εὐαγγελίζεται ὁ Γαβριήλ στήν Κεχαριτωμένη σήμερα·
Χαῖρε, Κόρη ἀνύπανδρη, πού δέν ἐγνώριζες ἄνδρα· Μή
ξαφνιασθεῖς μέ τήν παράξενη ἐμφάνισή μου, εἶμαι
Ἀρχάγγελος. Τό φίδι (ὁ διάβολος) ἐξαπάτησε κάποτε τήν
Εὔα· Τώρα ὅμως ἐγώ σοῦ φέρνω τό μήνυμα τῆς χαρᾶς, καί
θά παραμείνεις ἄφθορη, καί θά γεννήσεις τόν Κύριο,
Ἁγνή.
Σῶσον ὁ Θεός.
(Συλλειτουργικό. Σελίδα 36-37).
Κανόνας.
ᾨδή Α΄.
Θά ἀνοίξω τό στόμα μου καί θά γεμίσει μέ Πνεῦμα.
Καί θά πῶ λόγια στή Βασίλισσα Μητέρα. Καί θά
ἐμφανισθῶ νά πανηγυρίζω χαρμόσυνα, καί θά ψάλω χαρούμενος τή σύλληψή της.
Ἄς σοῦ ψάλει, Κυρία, παίζοντας τή λύρα τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος ὁ Δαυΐδ ὁ Προπάτοράς σου· Ἄκουσε, Κόρη, τή
χαρμόσυνη φωνή τοῦ Ἀγγέλου· διότι σοῦ ἀναγγέλει τήν
ἀνέκφραστη χαρά.
(Α). (Ὁ Ἄγγελος). Σοῦ λέγω χαρούμενος, στρέψε τήν
ἀκοή σου, καί πρόσεξε ἐμένα, πού σοῦ ἀναγγέλλω τήν
ἄσπορη σύλληψη τοῦ Θεοῦ· Διότι βρῆκες χάρη μπροστά
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Κυρίου, ἣν εὗρεν οὐδέποτε, ἄλλη τις Πάναγνε.
(Θ). (Ἡ Θεοτόκος): Γνωσθήτω μοι Ἄγγελε,
τῶν σῶν ῥημάτων ἡ δύναμις, πῶς ἔσται ὃ
εἴρηκας; λέγε σαφέστατα, πῶς συλλήψομαι,
Παρθένος οὖσα Κόρη; πῶς δὲ καὶ γενήσομαι,
Μήτηρ τοῦ Κτίστου μου;
(Α). Δολίως με φθέγγεσθαι, διαλογίζῃ ὡς
ἔοικε·καὶ χαίρω θεώμενος, τὴν σὴν ἀσφάλειαν,
θάρσει Δέσποινα· Θεοῦ γὰρ βουλομένου, ῥᾳδίως
περαίνεται, καὶ τὰ παράδοξα.
ᾨδή Γ΄.
«Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θεοτόκε, ἡ ζῶσα καὶ
ἄφθονος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας πνευματικόν, στερέωσον· κἂν τῇ σεπτῇ Συλλήψει σου
στεφάνων δόξης ἀξίωσον».
(Θ). Ἐξέλιπεν Ἄρχων ἐξ Ἰούδα, ὁ χρόνος
ἐφέστηκε λοιπόν, καθ' ὃν ἀναφανήσεται,
ἡ τῶνἐθνῶν ἐλπὶς ὁ Χριστός, σὺ δὲ πῶς τοῦτον
τέξομαι, Παρθένος οὖσα, σαφήνισον.
(Α). Ζητεῖς παρ' ἐμοῦ γνῶναι Παρθένε, τὸν
τρόπον συλλήψεως τῆς σῆς, ἀλλ' οὗτος
ἀνερμήνευτος· τὸ Πνεῦμα δὲ τὸ Ἅγιον, δημιουργῷ
δυνάμει σοι, ἐπισκιάσαν ἐργάσεται.
(Θ). Ἡ ἐμὴ Προμήτωρ δεξαμένη, τὴν γνώμην
τοῦ ὄφεως τρυφῆς, τῆς θείας ἐξωστράκισται· διὸ
περ κἀγὼ δέδοικα, τὸν ἀσπασμὸν τὸν ξένον σου,
εὐλαβουμένη τὸν ὄλισθον.
(Α). Θεοῦ παραστάτης ἀπεστάλην, τὴν θείαν
μηνύσων σοι βουλήν, τὶ με φοβῇ Πανάμωμε, τὸν

στόν Κύριο, πού ποτέ ἄλλη δέν τή βρῆκε, Πάναγνη.
(Θ). (Ἡ Θεοτόκος). Ἐξήγησέ μου, Ἄγγελε, τή δυνατότητα τῶν λόγων σου· πῶς θά συμβεῖ αὐτό, πού εἶπες; Λέγε
καθαρά, πῶς θά συλλάβω, ἐνῷ εἶμαι Παρθένος Κόρη; καί
πῶς θά γίνω Μητέρα τοῦ Κτίστου μου;
(Α). Ὅπως φαίνεται, ἔχεις τό λογισμό, ὅτι σοῦ μιλῶ μέ
δόλο· Καί χαίρομαι βλέποντας τίς ἐπιφυλάξεις σου· Ἔχε
θάρρος, Κυρία· Διότι, ὅταν τό θέλει ὁ Θεός, καί τά παράδοξα εὔκολα ἔρχονται σέ πέρας.
ᾨδή Γ΄.
Τούς ὑμνολόγους σου, Θεοτόκε, οἱ ὁποῖοι συγκρότησαν πνευματικό θίασο (ὁμάδα), ἐσύ ἡ ζωντανή καί ἄφθονη
πηγή, στερέωσέ τους· καί κατά τή θεία σύλληψή σου
ἀξίωσέ τους, νά λάβουν στεφάνια δόξας.
(Θ). Ἔλειψε ἐντελῶς Ἄρχοντας ἀπό τή φυλή τοῦ
Ἰούδα, ἦλθε λοιπόν ὁ καιρός, κατά τόν ὁποῖο θά ἀναφανεῖ
ἡ ἐλπίδα τῶν ἐθνῶν, ὁ Χριστός· ἐσύ ὅμως ἀποσαφήνισέ
μου, πῶς θά γεννήσω, ἀφοῦ εἶμαι Παρθένος.
(Α). Ζητεῖς ἀπό μένα, νά μάθεις, Παρθένε, τόν τρόπο
τῆς συλλήψεώς σου, ἀλλ΄ αὐτός εἶναι ἀνεξήγητος· Θά τό
πραγματοποιήσει ἀυτό τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀφοῦ σέ σκεπάσει
μέ τή δημιουργική του δύναμη.
(Θ). Ἡ πρόγονός μου (ἡ Εὔα), ὅταν δέχθηκε τή γνώμη
τοῦ διαβόλου, ἐξορίσθηκε ἀπό τή θεϊκή ἀπόλαυση (τοῦ
Παραδείσου), γι’ αὐτό κι ἐγώ φοβᾶμαι τόν παράξενό σου
χαιρετισμό, φοβούμενη μήπως γλιστρήσω (σέ πλάνη).
(Α). Ἐγώ ὁ παραστάτης τοῦ Θεοῦ στάλθηκα, νά σοῦ
μηνύσω τή θεϊκή βουλή (ἀπόφαση)· γιατί μέ φοβᾶσαι, Πά-
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μᾶλλόν σε φοβούμενον, τὶ εὐλαβῇ με Δέσπονα, τὸν σὲ σεπτῶς εὐλαβούμενον;
Μικρά Συναπτή.
(Συλλειτουργικόν. Σελίς 37-38).
Κάθισμα.
Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἐπὶ γῆς νῦν κατῆλθεν, ὁ
Ἄγγελος βοῶν, τῇ Παρθένῳ ἐπέστη· χαῖρε
Εὐλογημένη, ἡ τὴν σφραγῖδα μόνη φυλάξασα, ἐν
μήτρᾳ δεξαμένη, τὸν πρὸ αἰώνων Λόγον καὶ Κύριον, ἵνα ἐκ πλάνης σώσῃ ὡς Θεός, τὸ γένος τῶν
ἀνθρώπων.
Δόξα... Καὶ νῦν... (Τό αὐτό).
ᾨδή Δ΄.
«Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ, ἐπὶ θρόνου Θεότητος,
ἐν νεφέλῃ κούφῃ, ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ ὑπέρθεος, τῇ
ἀκηράτῳ παλάμῃ καὶ διέσωσε, τοὺς κραυζοντας·
Δόξα Χριστὲ τῇ δυνάμει σου».
(Θ). Ἱεράν τινα Παρθένον, τεξομένην ἀκήκοα,
τοῦ Προφήτου πάλαι, τὸν Ἐμμανουὴλ
προθεσπίσαντος, ἐπιποθῶ δὲ τοῦ γνῶναι, πῶς
Θεότητος, τὴν ἀνάκρασιν, φύσις βροτῶν
ὑποστήσεται;
(Α). Κατεμήνυσεν ἡ βάτος ἀκατάφλεκτος μείνασα, δεξαμένη φλόγα, Κεχαριτωμένη ἀνύμφευτε,
τοῦ κατά σέ μυστηρίου τό ἀπόρρητον· μετὰ τόκον
γάρ, μενεῖς Ἁγνή, ἀειπάρθενος.
(Θ). Λαμπρυνόμενος τῷ φέγγει, τοῦ Θεοῦ

ναγνη, ἐμένα, πού σέ φοβοῦμαι περισσότερο; γιατί δείχνεις εὐλάβεια σ’ ἐμένα , πού μέ σεβασμό σέ εὐλαβοῦμαι;
Μικρή Συναπτή.
(Συλλειτουργικό. Σελίδα 37-38).
Κάθισμα.
Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ κατέβηκε τώρα στή γῆ· ὁ Ἄγγελος
παρουσιάσθηκε φωνάζοντας στήν Παρθένο χαῖρε,
εὐλογημένη, Ἐσύ πού μόνη φύλαξες τή θεϊκή σφραγίδα,
διότι δέχθηκες στή μήτρα σου τόν προαιώνιο Λόγο καί Κύριο, γιά νά σώσει ἀπό τήν πλάνη ὡς Θεός τό γένος τῶν
ἀνθρώπων.
Δόξα… Καί νῦν… (Τό ἴδιο).
ᾨδή Δ΄.
Αὐτός, πού κάθεται ἔνδοξος ἐπάνω στό θρόνο τῆς
Θεότητος ἦλθε, ἐπάνω σέ ἀνάλαφρη νεφέλη (τήν Παναγία), ὁ Ἰησοῦς ὁ ὑπεράνω τῶν θεῶν, καί ἔσωσε μέ τήν
ἀμόλυντη παλάμη (τό χέρι του), αὐτούς πού κραυγάζουν·
Δόξα, Χριστέ στή δύναμή σου.
(Θ). Ἔχω ἀκούσει παλαιά ἀπό τόν Προφήτη (Ἡσαΐα), ὁ
ὁποῖος προφήτευσε, ὅτι κάποια ἁγία Παρθένος θά γεννήσει τόν Ἐμμανουήλ· καί ἔχω βαθειά ἐπιθυμία, νά
πληροφορηθῶ, πῶς εἶναι δυνατό, νά ἀντέξει ἡ φύση τῶν
ἀνθρώπων τήν ἀνάμειξή της μέ τή Θεότητα.
(Α). Ἡ βάτος, ἡ ὁποία δέχθηκε τή φλόγα, καί ἔμεινε
ἄκαυτη στό Σινᾶ, προεικόνισε, Κεχαριτωμένη ἀνύμφευτη,
τήν ἀδυναμία νά ἐκφρασθεῖ τό Μυστήριο, πού ἔχει σχέση
μ’ ἐσένα· διότι μετά τή γέννηση θά μείνεις, Ἁγνή, παντοτεινή Παρθένος.
(Θ). Παίρνοντας λάμψη ἀπό τό φῶς τοῦ Παντοκράτο-
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παντοκράτορος, ἀληθείας κήρυξ, λέγε, Γαβριήλ,
ἀληθέστατα, πῶς, ἀκηράτου μενούσης τῆς ἁγνείας
μου, Λόγον τέξομαι, μετὰ σαρκὸς τὸν ἀσώματον.
(Α). Μετὰ δέους σοι ὡς δοῦλος, τῇ Κυρίᾳ
παρίσταμαι, μετὰ φόβου, Κόρη, νῦν κατανοεῖν
εὐλαβοῦμαί σε, ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καταβήσεται,
ἐπὶ σὲ Λόγος, ὁ τοῦ Πατρός ὡς ηὐδόκησε.
ᾨδή Ε΄.
«Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου·
σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ τὸν
ἐπὶ πάντων Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν, πᾶσι
τοῖς ὑμνοῦσί σε, σωτηρίαν βραβεύοντα».
(Θ). Νοεῖν σου οὐ δύναμαι τῶν λόγων τὴν
ἀκρίβειαν· θαύματα γὰρ γέγονε πολλάκις, θείᾳ
δυνάμει τερατουργούμενα, σύμβολα καὶ τύποι
νομικοί, τέτοκε Παρθένος δέ, ἀπειράνδρως
οὐδέποτε.
(Α). Ξενίζῃ Πανάμωμε· καὶ ξένον γὰρ τὸ
θαῦμά σου· μόνη γὰρ τὸν πάντων Βασιλέα, δέξῃ ἐν
μήτρᾳ σαρκωθησόμενον, καὶ σὲ προτυποῦσι
Προφητῶν, ῥήσεις καὶ αἰνίγματα, καὶ τοῦ Νόμου
τὰ σύμβολα.
(Θ). Ὁ πᾶσιν ἀχώρητος, καὶ πᾶσιν ἀθεώρητος,
πῶς οὗτος δυνήσεται Παρθένου, μήτραν οἰκῆσαι,
ἣν αὐτὸς ἔπλασε; πῶς δὲ καὶ συλλήψομαι Θεόν,
Λόγον τὸν συνάναρχον,τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι;

ρα Θεοῦ, Γαβριήλ Κήρυκα τῆς ἀλήθειας, λέγε ἐπακριβῶς,
πῶς μένοντας ἡ ἁγνότητά μου ἄθικτη, θά γεννήσω μέ
σάρκα τόν ἀσώματο Λόγο τοῦ Θεοῦ.
(Α). Μέ δέος (μέ εὐλαβικό φόβο) στέκομαι μπροστά
σου ὡς δοῦλος μπροστά στήν Κυρία· Μέ φόβο, Κόρη, τώρα
διστάζω, νά διανοηθῶ τά σχετικά μ’ ἐσένα· θά κατεβεῖ ὡς
βροχή σέ τούφα μαλλιοῦ σ’ ἐσένα ὁ Λόγος τοῦ Πατρός,
ὅπως εὐαρεστήθηκε.
ᾨδή Ε΄.
Ἔμειναν ἐκστατικά τά σύμπαντα μπροστά στή θεϊκή
σου δόξα· διότι Ἐσύ, Παρθένε, χωρίς γάμο συνέλαβες στή
μήτρα σου τόν Θεό, πού εἶναι πάνω ἀπό ὅλους, καί γέννησες ἄχρονο Υϊό, ὁ ὁποῖος σέ ὅλους πού σέ ὑμνοῦν, δίδει
ὡς βραβεῖο τή σωτηρία.
(Θ). Δέν μπορῶ νά ἐννοήσω τό βάθος τῶν λόγων σου·
διότι θαύματα ἔγιναν πολλές φορές, πού πραγματοποιήθηκαν μέ τή θεία δύναμη, ὡς σύμβολα, προτυπώσεις τοῦ
Νόμου, ἀλλά οὐδέποτε γέννησε παρθένος χωρίς πεῖρα
ἀνδρός
(Α). Παραξενεύεσαι, Πάναγνη, γιατί καί εἶναι παράξενο τό θαῦμα σου· διότι μόνο ἐσύ θά δεχθεῖς, νά
σαρκωθεῖ στή μήτρα σου ὁ Βασιλιάς τῶν πάντων, καί σέ
προτυπώνουν προφητεῖες τῶν Προφητῶν καί αἰνιγματικές
εἰκόνες καί τά σύμβολα τοῦ Νόμου.
(Θ). Αὐτός πού εἶναι ἀχώρητος σέ ὅλα καί ἀόρατος
ἀπό ὅλους, πῶς θά μπορέσει, νά κατοικήσει σέ μήτρα
Παρθένου, τήν ὁποία αὐτός ἕπλασε; καί πῶς θά συλλάβω
τόν Θεό Λόγο, πού εἶναι ἄναρχος μαζί μέ τόν Πατέρα καί
τό Ἅγιο Πνεῦμα;
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(Α). Πρὸς τὸν σὸν Προπάτορα, Δαυῒδ
ἐπαγγειλάμενος, θήσειν ἐκ καρποῦ τοῦ τῆς
κοιλίας, ἐπὶ τὸν θρόνον τῆς Βασιλείας αὐτοῦ, τὴν
τοῦ Ἰακὼβ σε καλλονήν, μόνην ἐξελέξατο, λογικὸν
ἐνδιαίτημα.
ᾨδή ΣΤ΄.
«Ἐβόησε, προτυπῶν τὴν ταφὴν τὴν τριήμερον,
ὁ Προφήτης, Ἰωνᾶς ἐν τῷ κήτει δεόμενος· ἐκ
φθορᾶς με ῥῦσαι, Ἰησοῦ Βασιλεῦ τῶν δυνάμεων».
(Θ). Ῥημάτων σου, τὴν φωνὴν Γαβριήλ, τὴν
χαρμόσυνον, δεξαμένη, εὐφροσύνης ἐνθέου
πεπλήρωμαι· χαρὰν γὰρ μηνύεις, καὶ χαρὰν
καταγγέλλεις τὴν ἄληκτον.
(Α). Σοὶ δέδοται, ἡ χαρὰ, Θεομῆτορ ἡ ἔνθεος,
σοὶ τὸ Χαῖρε, πᾶσα κτίσις κραυγάζει, Θεόνυμφε·
σὺ γὰρ μόνη Μήτηρ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ
προωρίσθης, Ἁγνή.
(Θ). Τῆς Εὔας νῦν, δι’ ἐμοῦ καταργείσθω
κατάκριμα, ἀποδότω, δι' ἐμοῦ τὸ ὀφείλημα
σήμερον, δι' ἐμοῦ τὸ χρέος, τὸ ἀρχαῖον δοθήτω
πληρέστατον.
(Α). Ὑπέσχετο, ὁ Θεός, Ἀβραὰμ τῷ προπάτορι,
εὐλογεῖσθαι, ἐν τῷ σπέρματι τούτου τὰ Ἔθνη,
Ἁγνή· διά σοῦ δὲ πέρας, ἡ ὑπόσχεσις δέχεται
σήμερον.
Μικρά Συναπτή.
(Συλλειττουργικόν. Σελίς 38).
Κοντάκιον.

(Α). Πρός τόν προπάτορά σου τό Δαυΐδ δίνοντας
ὑπόσχεση (ὁ Θεός), ὅτι θά βάλει ἀπό τούς ἀπογόνους του
Βασιλιά ἐπάνω στό θρόνο τῆς βασιλείας του, διάλεξε μόνο
ἐσένα ὡς λογική κατοικία του, τήν καλλονή (τήν πιό
ἐκλεκτή ἀπόγονο) τοῦ Ἰακώβ.
ᾨδή ΣΤ΄.
Προτυπώνοντας τήν τριήμερη ταφή (τοῦ Χριστοῦ) ὁ
Προφήτης Ἰωνᾶς κραύγασε ἱκετεύοντας μέσα ἀπό τό
κῆτος· γλύτωσέ με ἀπό τή φθορά, (τό θάνατο), Ἰησοῦ Βασιλιά τῶν Δυνάμεων.
(Θ). Μόλις δέχθηκα τή χαρμόσυνη φωνή τῶν λόγων
σου, Γαβριήλ, γέμισα ἀπό θεϊκή εὐφροσύνη· διότι φέρνεις
μήνυμα χαρᾶς, καί ἀναγγέλεις τή χαρά, πού δέν λήγει
(δέν τελειώνει).
(Α). Σ’ ἐσένα ἔχει δοθεῖ ἡ θεϊκή χαρά, Μητέρα τοῦ
Θεοῦ· Σ’ ἐσένα ὅλη ἡ κτίση κραυγάζει τό χαῖρε· διότι μόνο
ἐσύ προορίσθηκες, (νά γίνεις) Μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
(Θ). Μ’ ἐμένα ἄς καταργηθεῖ τώρα ἡ καταδίκη τῆς Εὔας· ἄς ἀποδώσει σήμερα ἡ Εὔα μέσῳ ἐμοῦ τήν ὀφειλή (τό
χρέος)· μ’ ἐμένα τό ἀρχαῖο χρέος ἄς ἀποπληρωθεῖ
ὁλοκληρωτικά.
(Α) Ὑποσχέθηκε ὁ Θεός στόν Ἀβραάμ τόν προπάτορα,
ὅτι θά εὐλογοῦνταν μέ τούς ἀπογόνους του τά ἔθνη, Ἁγνή·
μ’ ἐσένα ὅμως σήμερα ἡ ὑπόσχεση δέχεται πέρας
(πραγματοποιεῖται).
Μικρή Συναπτή.
(Συλλειττουργικό. Σελίδα 38).
Κοντάκιο.
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Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς
λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω
σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ
κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων
ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, νύμφη
ἀνύμφευτε.
Ὁ Οἶκος.
Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη,
εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε· καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ
φωνῇ, σωματούμενόν σε θεωρῶν, 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
λογισμοῖς, χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ
Ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς.
Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέδρα, χαῖρε,
ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα.
Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν Ἥλιον, χαῖρε
γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως.
Χαῖρε, δι' ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις, χαῖρε, δι' ἧς
βρεφουργεῖται ὁ Κτίστης.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.
Συναξάριον.
Τῇ ΚΕ'. τοῦ αὐτοῦ μηνός, ὁ Εὐαγγελισμὸς
τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί

Σ’ ἐσένα τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό ἀναγνωρίζω τά νικητήρια ὡς εὐχαριστήρια, γιατί λυτρώθηκα ἀπό τούς κινδύνους (τίς συμφορές) ἐγώ ἡ πόλη σου, Θεοτόκε. ἀλλά
ἐπειδή ἔχεις τή δύναμη ἀκαταμάχητη, ἐλευθέρωσέ με ἀπό
κάθε εἴδους κινδύνους, γιά νά κράζω σ’ ἐσένα· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτη.
Οἶκος.
Ἄγγελος πρωτοστάτης (ἀρχηγός, προϊστάμενος)
στάλθηκε ἀπό τόν οὐρανό, νά πεῖ στή Θεοτόκο τό χαῖρε·
καί μαζί μέ τήν ἀσώματη φωνή, βλέποντάς σε, Κύριε, νά
παίρνεις σῶμα, ἀποροῦσε καί στεκόταν κρυγάζοντας πρός
αὐτήν τέτοια λόγια·
Χαῖρε Ἐσύ, διά τῆς ὁποίας θά λάμψει ἡ χαρά· χαῖρε
Ἐσύ, διά τῆς ὁποίας θά ἐξαφανισθεῖ ἡ κατάρα.
Χαῖρε ἡ ἀποκατάσταση τοῦ πεσμένου Ἀδάμ· χαῖρε ἡ
λύτρωση τῶν δακρύων τῆς Εὔας.
Χαῖρε ὕψος δύσκολο στό ἀνέβασμα γιά τούς
ἀνθρώπινους λογισμούς· χαῖρε βάθος δύσκολο νά ἰδωθεῖ
καί ἀπό τά μάτια τῶν Ἀγγέλων.
Χαῖρε γιατί ὑπάρχεις θρόνος τοῦ Βασιλιᾶ· χαῖρε διότι
κρατεῖς, αὐτόν, πού κρατεῖ τά πάντα.
Χαῖρε ἄστρο πού προμηνύεις τόν Ἥλιο· χαῖρε κοιλιά
κατάλληλη γιά θεϊκή σάρκωση.
Χαῖρε Ἐσύ, διά τῆς ὁποίας ἀνακαινίζεται ἡ κτίση·
χἘσύ, διά τῆς ὁποίας γίνεται βρέφος ὁ Κτίστης
Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτη.
Συναξάριο.
Κατά τήν εἰκοστή πέμπτη αὐτοῦ τοῦ μηνός ἑορτάζεται
ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Ὑπεραγίας Κυρίας μας, τῆς Θεοτόκου
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Ἀειπαρθένου Μαρίας.
Στίχοι: Ἤγγειλεν Υἱὸν Ἄγγελος τῇ Παρθένῳ,
Πατρὸς μεγίστης Βουλῆς μέγαν.
Γήθεο τῇ Μαρίῃ ἔφατ' Ἄγγελος εἰκάδι πέμπτῃ.
Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αιῶνας.
Ἀμήν.
Καταβασίαι:
Τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ὡς ἑξῆς:
«Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρωθήσεται
Πνεύματος, καὶ λόγον ἐρεύξομαι, τῇ Βασιλίδι
Μητρί, καὶ ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων καὶ
ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τήν Σύλληψιν»
«Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θεοτόκε, ἡ ζῶσα καὶ
ἄφθονος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας πνευματικόν, στερέωσον· κἂν τῇ σεπτῇ Συλλήψει σου,
στεφάνων δόξης ἀξίωσον».
«Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ, ἐπὶ θρόνου Θεότητος,
ἐν νεφέλῃ κούφῃ, ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ ὑπέρθεος, τῇ
ἀκηράτῳ παλάμῃ καὶ διέσωσε, τοὺς κραυγάζοντας·
Δόξα, Χριστὲ, τῇ δυνάμει σου».
«Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου·
σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ τὸν
ἐπὶ πάντων Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν, πᾶσι
τοῖς ὑμνοῦσί σε, σωτηρίαν βραβεύοντα».
Ἐβόησε προτυπῶν τὴν ταφὴν τὴν τριήμερον,
ὁ Προφήτης, Ἰωνᾶς ἐν τῷ κήτει δεόμενος· Ἐκ

καί παντοτεινῆς Παρθένου, τῆς Μαρίας.
Στίχοι. Ἀνήγγειλε ὁ Ἄγγελος στήν Παρθένο τόν Μέγα
Υἱό τῆς ἀκόμη μεγαλύτερης βουλῆς τοῦ Πατρός.
Χαῖρε εἶπε ὁ Ἄγγελος στή Μαρία κατά τήν εἰκοστή
πέμπτη.
Σ' αὐτόν, στόν Θεό, ἀνήκει ἡ τιμή καί ἡ ἐξουσία στούς
αἰῶνες. Ἀμήν.
Καταβασίες.
Εὐαγγελισμοῦ ὡς ἑξῆς:
Θά ἀνοίξω τό στόμα μου καί θά γεμίσει μέ Πνεῦμα.
καί θά πῶ λόγια στή Βασίλισσα Μητέρα· καί θά
ἐμφανισθῶ νά πανηγυρίζω χαρμόσυνα, καί θά ψάλω χαρούμενος τή σύλληψή της.
Τούς ὑμνολόγους σου, Θεοτόκε, οἱ ὁποῖοι συγκρότησαν πνευματικό θίασο (ὁμάδα), Ἐσύ ἡ ζωντανή καί
ἄφθονη πηγή, στερέωσέ τους· κκατά τή θεία σύλληψή σου
ἀξίωσέ τους, νά λάβουν στεφάνια δόξας.
Αὐτός, πού κάθεται ἔνδοξος ἐπάνω στό θρόνο τῆς
Θεότητος, ἐπάνω σέ ἀνάλαφρη νεφέλη (τήν Παναγία),
ἦλθε ὁ Ἰησοῦς ὁ ὑπεράνω τῶν θεῶν, καί ἔσωσε μέ τήν
ἀμόλυντη παλάμη (τό χέρι του), αὐτούς πού κραυγάζουν·
Δόξα, Χριστέ στή δύναμή σου.
Ἔμειναν ἐκστατικά τά σύμπαντα μπροστά στή θεϊκή
σου δόξα· διότι Ἐσύ, Παρθένε, χωρίς γάμο συνέλαβες στή
μήτρα σου τόν Θεό, πού εἶναι ἐπάνω ἀπό ὅλους, καί γέννησες ἄχρονον Υϊό, ὁ ὁποῖος σέ ὅλους πού σέ ὑμνοῦν, δίδει
ὡς βραβεῖο τή σωτηρία.
Προτυπώνοντας τήν τριήμερη ταφή (τοῦ Χριστοῦ) ὁ
Προφήτης Ἰωνᾶς ἱκετεύοντας μέσα ἀπό τό κῆτος· Γλύτωσέ
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φθορᾶς με ῥῦσαι, Ἰησοῦ Βασιλεῦ τῶν δυνάμεων».
«Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίστει οἱ Θεόφρονες,
παρὰ τὸν κτίσαντα, ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν,
ἀνδρείως πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον·
Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος καὶ Θεὸς
εὐλογητὸς εἶ».
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καί προσκυνοῦμεν τόν
Κύριον.
«Ἄκουε Κόρη Παρθένε ἁγνή, εἰπάτω δὴ
Γαβριήλ, Βουλὴν Ὑψίστου ἀρχαίαν ἀληθινήν.
Γενοῦ πρὸς ὑποδοχὴν ἑτοίμη Θεοῦ· διὰ σοῦ γὰρ ὁ
ἀχώρητος, βροτοῖς ἀναστραφήσεται· διὸ καὶ
χαίρων βοῶ. Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν
Κύριον».
ᾨδή Ζ΄.
«Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίστει οἱ Θεόφρονες,
παρὰ τὸν κτίσαντα, ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν,
ἀνδρείως πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον·
Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς
εὐλογητὸς εἶ».
(Θ). Φῶς τὸ ἄϋλον μηνύων ὕλῃ σώματος,
ἑνωθησόμενον, δι' εὐσπλαγχνίαν πολλήν, φαιδρὸν
Εὐαγγέλιον, θεῖα κηρύγματα, νῦν κραυγάζεις μοι·
Εὐλογημένος Πάναγνε, ὁ καρπὸς τῆς σῆς κοιλίας.
(Α). Χαῖρε Δέσποινα, Παρθένε χαῖρε πάναγνε,
χαῖρε δοχεῖον Θεοῦ, χαῖρε λυχνία φωτός, Ἀδὰμ ἡ
ἀνάκλησις, Εὔας ἡ λύτρωσις, ὄρος ἅγιον,
περιφανὲς ἁγίασμα, καὶ νυμφὼν ἀθανασίας.

με ἀπό τή φθορά, (τό θάνατο), Ἰησοῦ Βασιλιά τῶν Δυνάμεων.
Δέν λάτρευσαν τήν κτίση οἱ θεόφρονες (οἱ σκεπτόμενοι θεάρεστα), ἀλλά τόν Κτίστη· ἀφοῦ ὅμως ἐπάτησαν τήν
ἀπειλή τῆς φωτιᾶς, μέ χαρά ἔψαλλαν· Ὑπερύμνητε, ὁ Κύριος τῶν πατέρων καί Θεός, εἶσαι δοξασμένος.
Ὑμνοῦμε, δοξολογοῦμε καί προσκυνοῦμε τόν Κύριο.
Ἄκουε, Κόρη Παρθένε ἁγνή· ἄς ἀνακοινώσει λοιπόν ὁ
Γαβριήλ τήν ἀπόφαση τοῦ Ὑψίστου τήν ἀρχαία καί
ἀδιάψευστη. Γίνε ἕτοιμη γιά τήν ὑποδοχή τοῦ Θεοῦ. διότι
διά μέσου σοῦ ὁ ἀχώρητος (Θεός) θά συναναστραφεῖ μέ
τούς ἀνθρώπους· γι’ αὐτό καί χαρούμενος κραυγάζω.
Δοξολογεῖτε ὅλα τά ἔργα τοῦ Κυρίου τόν Κύριο.
ᾨδή Ζ΄.
Δέν λάτρευσαν τήν κτίση οἱ θεόφρονες (οἱ σκεπτόμενοι θεάρεστα), ἀλλά τόν Κτίστη· ἀφοῦ ὅμως πάτησαν τήν
ἀπειλή τῆς φωτιᾶς, μέ χαρά ἔψαλλαν· Ὑπερύμνητε, ὁ Κύριος τῶν πατέρων καί Θεός, εἶσαι δοξασμένος.
(Θ). Μηνύοντας ὅτι τό ἄϋλο φῶς θά ἑνωθεῖ μέ τήν ὕλη
τοῦ σώματος ἀπό πολλή εὐσπλαχνία, μοῦ λές τώρα χαρούμενο Εὐαγγέλιο, θεϊκά κηρύγματα· «Εὐλογημένος
εἶναι, Πάναγνη, ὁ καρπός τῆς κοιλιᾶς σου».
(Α). Χαῖρε , Κυρία Παρθένε, χαῖρε Πάναγνη· χαῖρε
δοχεῖο τοῦ Θεοῦ, χαῖρε λυχνάρι τοῦ φωτός· ἡ ἐπανόρθωση
τοῦ Ἀδάμ· ἡ λύτρωση τῆς Εὔας· ὄρος ἅγιο, περίφημο
ἁγίασμα, καί νυφικός θάλαμος τῆς ἀθανασίας.
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(Θ). Ψυχὴν ἥγνισε, καὶ σῶμα καθηγίασε, ναὸν
εἰργάσατο, χωρητικόν με Θεοῦ, σκηνὴν
Θεοκόσμητον, ἔμψυχον τέμενος, ἡ ἐπέλευσις, τοῦ
Παναγίου Πνεύματος, καὶ ζωῆς ἁγνὴν Μητέρα.
(Α). Ὡς πολύφωτον, λαμπάδα καὶ θεότευκτον,
παστάδα βλέπω σε, νῦν ὡς χρυσῆ Κιβωτός, τοῦ
Νόμου τὸν πάροχον, δέχου Πανάμωμε,
εὐδοκήσαντα, τὴν τῶν ἀνθρώπων ῥύσασθαι
διὰ σοῦ φθαρτὴν οὐσίαν.
ᾨδή Η΄.
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καί προσκυνοῦ μεν τόν
Κύτριον.
«Ἄκουε Κόρη Παρθένε ἁγνή, εἰπάτω δὴ ὁ
Γαβριήλ, Βουλὴν Ὑψίστου ἀρχαίαν ἀληθινήν.
Γενοῦ πρὸς ὑποδοχὴν ἑτοίμη Θεοῦ· διὰ σοῦ γὰρ ὁ
ἀχώρητος, βροτοῖς ἀναστραφήσεται· διὸ καὶ
χαίρων βοῶ· Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν
Κύριον».
(Θ). Ἔννοια πᾶσα ἡττᾶται βροτῶν, ἀντέφησεν
ἡ Παρθένος. Ζητοῦσα ἅπερ μοι φθέγγῃ παράδοξα.
Ἥσθην σου τοῖς λόγοις, ἀλλὰ δέδοικα
θαμβηθεῖσα μὴ ἀπάτῃ με, ὡς Εὔαν πόρρω πέμψῃς
Θεοῦ, ἀλλ' ὅμως ἴδε βοᾷς· Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ
ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον.
(Α). Ἴδε σοι τὸ ἄπορον λέλυται, φησὶ πρὸς
ταῦτα ὁ Γαβριήλ· καλῶς γὰρ ἔφης τὸ πρᾶγμα
δυστέκμαρτον. Λόγοις σῶν χειλέων πειθαρχοῦσα
λοιπόν, μή ἀμφίβαλλε ὡς πλάσματι, ὡς πράγματι
δὲ πίστευε, ἐγὼ γὰρ χαίρων βοῶ. Εὐλογεῖτε, πάντα

(Θ). Ἡ ἐπέλευση (ὁ ἐρχομός) τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
ἐξάγνισε τήν ψυχή μου, καθαγίασε τό σῶμα μου, μέ ἔκανε
ναό, πού χώρεσε τό Θεό, σκηνή στολισμένη μέ θεϊκά στολίδια, ἔμψυχο ἱερό, καί ἁγνή Μητέρα τῆς ζωῆς.
(Α). Σέ βλέπω ὡς πολύφωτη λαμπάδα καί νυφικό θάλαμο κατασκευασμένο ἀπό τό Θεό· ὡς χρυσή Κιβωτός δέξου, Πάναγνη, τόν δωρητή τοῦ Νόμου, ὁ ὁποῖος εὐδόκησε
(καταδέχθηκε), νά λυτρώσει μ’ ἐσένα τή φθαρτή οὐσία τῶν
ἀνθρώπων.
ᾨδή Η΄.
Ὑμνοῦμε, δοξολογοῦμε καί προσκυνοῦμε τόν Κύριο.
Ἄκουε, Κόρη Παρθένε ἁγνή· ἄς ἀνακοινώσει λοιπόν ὁ
Γαβριήλ τήν ἀπόφαση τοῦ Ὑψίστου τήν ἀρχαία καί
ἀδιάψευστη. Γίνε ἕτοιμη γιά τήν ὑποδοχή τοῦ Θεοῦ· διότι
διά μέσου σοῦ ὁ ἀχώρητος θά συναναστραφεῖ μέ τούς
ἀνθρώπους· γι' αὐτό καί χαρούμενος κραυγάζω·
Δοξολογεῖτε ὅλα τά ἔργα τοῦ Κυρίου τόν Κύριο.
(Θ). Κάθε ἀνθρώπινος λογισμός ἐρευνώντας τά παράδοξα πού μοῦ λές, εἶναι ἀνίκανος νά τά κατανοήσει,
ἀπάντησε ἡ Παρθένος· Εὐχαριστήθηκα μέ τά λογια σου,
ἀλλά φοβᾶμαι θαμπωμένη, μή μέ στείλεις μέ ἀπάτη ??οπως τήν Εὔα μακριά ἀπό τόν Θεό· ἀλλ’ ὅμως νά, φωνάζεις·
Δοξολογεῖτε ὅλα τά ἔργα τοῦ Κυρίου τόν Κύριο.
(Α). Νά, ἡ ἀπορία σου ἔχει λυθεῖ, ἀπάντησε σ’ αὐτά ὁ
Γαβριήλ· Διότι σωστά εἶπες ὅτι ἡ ὑπόθεση αὐτή εἶναι δύσκολη στήν κατανόηση (αἰνιγματική)· Πειθαρχώντας λοιπόν στά λόγια τοῦ στόματός σου μή ἀμφιβάλλεις, ὅτι εἶναι
πλάσμα (τῆς φαντασίας), ἀλλά πίστευέ το ὡς πραγματικό·
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τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον.
(Θ). Νόμος οὗτος θεόθεν βροτοῖς, ἡ ἄμεμπτος
αὖθις φησί, Ξυνοῦ ἐξ ἔρωτος τόκον προέρχεσθαι.
Οὐκ οἶδα συζύγου παντελῶς ἡδονήν. Πῶς οὖν
λέγεις ὅτι τέξομαι; φοβοῦμαι μὴ ἀπάτῃ λαλῇς,
ἀλλ᾽ ὅμως ἴδε βοᾷς. Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα
Κυρίου τὸν Κύριον.
(Α). Ῥήματα ἅπερ μοι φθέγγῃ, Σεμνή, ὁ
Ἄγγελος πάλιν βοᾷ. Συνήθους πέλει λοχείας
ἀνθρώπων θνητῶν· τὸν ὄντως Θεὸν σοι
ἐπαγγέλλομαι· ὑπὲρ λόγον τε καὶ ἔννοιαν,
σαρκούμενον ὡς οἶδεν ἐκ σοῦ· διὸ καὶ χαίρων βοῶ·
Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον.
(Θ). Φαίνῃ μοι ἀληθείας ῥήτωρ, κατέθετο ἡ
Παρθένος· χαρᾶς κοινῆς γὰρ ἐλήλυθας Ἄγγελος.
Ψυχὴν οὖν ἐπεὶ καθήγνισμαι Πνεύματι, ὡς τὸ
ῥῆμά σου γενέσθω μοι· σκηνούτω ἐν ἐμοὶ ὁ Θεός,
πρὸς ὃν βοῶ μετὰ σοῦ. Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα
Κυρίου τὸν Κύριον.
Τιμιωτέρα. (Συλλειτουργ. Σελ. 39-40).
Ἀντί ταύτης ψάλλεται ἡ Θ΄. ᾨδή μετά τῶν
Μγαλυναρίων.
Εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην, αἰνεῖτε
οὐρανοὶ Θεοῦ τὴν δόξαν.
(Ὁ στίχος οὗτος προηγεῖται ἑκάστου τροπαρίου).
ᾨδή Θ΄.
«Ὡς ἐμψύχῷ Θεοῦ κιβωτῷ, ψαυέτω μηδαμῶς

διότι ἐγώ μέ χαρά φωνάζω. Δοξολογεῖτε ὅλα τά ἔργα τοῦ
Κυρίου τόν Κύριο.
(Θ). Αὐτός ὁ νόμος δόθηκε στούς ἀνθρώπους, λέγει
πάλι ἡ ἄμεμπτη, ἀπό τόν κοινό (ἀμοιβαῖο) ἔρωτα νά
προέρχεται γέννηση· Δέν γνωρίζω καθόλου ἡδονή συζυγική. Πῶς λοιπόν λές, ὅτι θά γεννἡσω; Φοβοῦμαι μήπως
μιλᾷς μέ άπάτη· ἀλλ’ ὅμως νά, φωνάζεις. Δοξολογεῖτε ὅλα
τά ἔργα τοῦ Κυρίου τόν Κύριο.
(Α). Τά λόγια πού μοῦ λές, Σεμνή, λέγει πάλι ὁ
Ἄγγελος, ἁρμόζουν σέ συνηθισμένο τοκετό θνητῶν
ἀνθρώπων, Ἐγώ σοῦ ἀναγγέλλω, ὅτι ὁ ἀληθινός Θεός
παίρνει σάρκα ἀπό σένα ὑπερβαίνοντας τό λογικό καί τή
διάνοια, ὅπως Ἐκεῖνος γνωρίζει· γι’ αὐτό καί χαίροντας
φωνάζω· Δοξολογεῖτε ὅλα τά ἔγα τοῦ Κυρίου τόν Κύριο.
(Θ). Μοῦ φαίνεσαι ἐκφραστής τῆς ἀλήθειας, συμφώνησε ἡ Παρθένος· διότι ἦλθες ὡς ἀγγελιοφόρος κοινῆς
χαρᾶς. Ἀφοῦ λοιπόν ἔχω ἐξαγνισθεῖ κατά τήν ψυχή, ἀπό
τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἄς γίνει σ’ ἐμένα, ὅπως μοῦ εἶπες· ἄς
ἐγκατασταθεῖ μέσα μου ὁ Θεός, πρός τόν ὁποῖο φωνάζω
μαζί σου. Δοξολογεῖτε ὅλα τά ἔργα τοῦ Κυρίου τόν Κύριο.
Τιμιωτέρα. (Συλλειτουργ. Σελ. 39-40).
(Ἀντί γι' αὐτήν ἡ Θ΄. ᾠδή μαζί μέ τά Μεγαλυνάρια
ὡςἑξῆς):
Εὐαγγελίζου γῆ χαρά μεγάλη· Ὑμνεῖτε ούρανοί τή δόξα τοῦ Θεοῦ.
Ὁ στίχος αὐτός προηγεῖται πρἰν ἀπό κάθε τροπάριο.
ᾨδή Θ΄.
Ὡς ἔμψυχη κιβωτό τοῦ Θεοῦ (τήν Παναγία) ἄς μήν
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χεὶρ ἀμυήτων. Χείλη δὲ πιστῶν τῇ Θεοτόκῳ
ἀσιγήτως· φωνὴν τοῦ Ἀγγέλου ἀναμέλποντα, ἐν
ἀγαλλιάσει βοάτω· Χαῖρε Κεχαριτωμένη ὁ Κύριος
μετά σοῦ».
Ὑπὲρ ἔννοιαν συλλαβοῦσα Θεόν, τῆς φύσεως
θεσμοὺς ἔλαθες, Κόρη. Σὺ γὰρ ἐν τῷ τίκτειν τὰ
μητέρων διέδρας. Ῥευστὴ φύσις περ καθεστηκυῖα·
ὅθεν ἐπαξίως ἀκούεις· Χαῖρε Κεχαριτωμένη,
ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.
Πῶς πηγάζεις γάλα Παρθένε ἁγνὴ; Οὐ φέρει
ἐξειπεῖν γλῶσσα βροτεία· Ξένον γὰρ φύσεως
ἐπιδείκνυσαι πρᾶγμα. Νομίμου γονῆς ὅρους
ὑπερβαῖνον· ὅθεν ἐπαξίως ἀκούεις· Χαῖρε
Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.
Μυστικῶς ταῖς ἱεροτεύκτοις Γραφαῖς, Λαλεῖται
περὶ σοῦ, Μῆτερ Ὑψίστου. Κλίμακα γὰρ πάλαι
Ἰακὼβ σε προτυποῦσαν· Ἰδὼν ἔφη· Βάσις Θεοῦ
αὕτη· ὅθεν ἐπαξίως ἀκούεις· Χαῖρε Κεχαριτωμένη,
ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.
Θαυμαστὸν τῷ Ἱεροφάντῃ Μωσεῖ, Ἡ βάτος
καὶ τὸ πῦρ ἔδειξε τέρας. Ζητῶν δὲ τὸ πέρας εἰς
διάβασιν χρόνου. Ἐν Κόρῃ ἁγνῇ, ἔφη, κατοπτεύσω·
ᾗ ὡς Θεοτόκῳ λεχθείη. Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ
Κύριος μετὰ σοῦ.
Δανιὴλ σε ὄρος καλεῖ νοητόν· Γεννήτριαν Θεοῦ
ὁ Ἡσαΐας· Βλέπει δὲ ὡς πόκον Γεδεών, ὁ Δαυῒδ δέ,

(τολμήσει) καθόλου νά τήν ἀγγίξει χέρι ἀνίερων
(ἄσχετων ἀνθρώπων)· Τά χείλη ὅμως τῶν πιστῶν
ἀναπέμποντας τή φωνή τοῦ Ἀγγέλου ἀκατάπαυστα, ἄς
φωνάζουν μέ ἀγαλλίαση· Χαῖρε, Χαριτωμένη, ὁ Κύριος
εἶναι μαζί σου.
Ἀφοῦ συνέλαβες τόν Θεό μέ τρόπο ὑπέρλογο (πού
ξεπερνᾷ τή λογική), ὑπερέβης (ἀγνόησες) τούς νόμους τῆς
φύσεως, Κόρη, διότι ἐσύ κατά τόν τοκετό διέφυγες, αὐτά
πού ἁρμόζουν στίς μητέρες, ἄν καί βέβαια ἔχεις φθαρτή
φύση· γι' αὐτό ἐπάξια ἀκούεις· Χαῖρε, Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου.
Πῶς πηγάζεις γάλα, Παρθένε ἁγνή; Δέν μπορεῖ νά τό
ἐκφράσει γλῶσσα ἀνθρώπινη· Διότι ἀποδεικνύεσαι ὡς
πρᾶγμα ἀποξενωμένο ἀπό τή φύση πού ὑπερβαίνει τούς
ὅρους (τούς νόμους) τῆς φυσικῆς γεννήσεως· γι’ αὐτό
ἐπάξια ἀκούεις· Χαῖρε, Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος εἶναι μαζί
σου.
Κατά τρόπο μυστηριώδη στίς θεόπνευστες Γραφές γίνεται λόγος γιά σένα, Μητέρα τοῦ Ὑψίστου, διότι ὅταν εἶδε
παλαιά, σκάλα πού σέ προεικόνιζε, ὁ Ἰακώβ εἶπε· Αὐτή
εἶναι πέρασμα (πάτημα) τοῦ Θεοῦ· γαὐτό ἐπάξια ἀκούεις·
Χαῖρε Χαριτωμένη, ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου.
Στό μυσταγωγό Μωυσῆ ἔδειξε ἡ βάτος καί ἡ φωτιά
θαυμαστό τέρας, μεγάλο θαῦμα. Καί ἐρευνώντας γιά τήν
ἔκβασή του εἶπε· Θά ἐπαληθευθεῖ, εἶπε, μέ τό πέρασμα τοῦ
χρόνου σέ Κόρη ἁγνή· Σ’ αὐτήν ὡς Θεοτόκο ἄς λεχθεῖ·
Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου.
Ὁ Δανιήλ σέ ὀνομάζει ὄρος νοητό (πνευματικό)· Γεννήτρια τοῦ Θεοῦ ὁ Ἡσαΐας· Σέ βλέπει ὡς τούφα ἀπό μαλλί
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Ἁγίασμα φάσκει, πύλην δὲ σε ἄλλος· ὁ δὲ Γαβριὴλ
σοι κραυγάζει· Χαῖρε κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος
μετὰσοῦ.
Καταβασία. Θ΄. ᾨδῆς.
Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ, ψαυέτω μηδαμῶς
χεὶρ ἀμυήτων. Χείλη δὲ πιστῶν τῇ Θεοτόκῳ
ἀσιγήτως. Φωνὴν τοῦ Ἀγγέλου ἀναμέλποντα, ἐν
ἀγαλλιάσει βοάτω· Χαῖρε Κεχαριτωμένη ὁ Κύριος
μετὰ σοῦ.
Μικρά Συναπτή. (Συλλειτουργικόν. Σελίς 40).
Ἐξαποστειλάρια.
Ἀγγελικῶν Δυνάμεων, Στρατηγὸς ἀπεστάλη,
ἐκ Θεοῦ Παντοκράτορος, πρὸς Ἁγνὴν καὶ
Παρθένον, εὐαγγελίσασθαι ξένον, καὶ ἀπόρρητον
θαῦμα, ὅτι Θεὸς ἄνθρωπος, ἐξ αὐτῆς
βρεφουργεῖται, ἄνευ σπορᾶς, ἀναπλάττων
βρότειον ἄπαν γένος· Λαοὶ εὐαγγελίζεσθε,
τὴν ἀνάπλασιν κόσμου.
Χαῖρε κατάρας λύτρωσις, τοῦ Ἀδὰμ, Θεοτόκε,
χαῖρε σεμνὴ Μητρόθεε, χαῖρε ἔμψυχε βάτε, χαῖρε
λαμπάς, χαῖρε θρόνε, χαῖρε κλῖμαξ καὶ πύλη,
χαῖρε τὸ θεῖον ὄχημα, χαῖρε κούφη νεφέλη, χαῖρε
ναέ, χαῖρε στάμνε πάγχρυσε, χαῖρε ὄρος, χαῖρε
σκηνὴ καὶ τράπεζα, χαῖρε Εὔας ἡ λύσις.
Αἶνοι. Στίχοι.
(Συλλειτουργικόν. Σελίς 40-42,-43).
Τροπάρια.
Τῶν οὐρανίων ἁψίδων, ὁ Γαβριὴλ καταπτάςεἰς

ὁ Γεδεών· Καί ὁ Δαυΐδ σέ ὀνομάζει ἁγίασμα, καί ἄλλος πύλη· Καί ὁ Γαβριήλ φωνάζει σ’ ἐσένα· Χαῖρε Κεχαριτωμένη,
ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου.
Καταβασία. Θ΄. ᾨδῆς.
Ὡς ἔμψυχη κιβωτό τοῦ Θεοῦ (τήν Παναγία) ἄς μήν
(τολμήσει) καθόλου νά τήν ἀγγίξει χέρι ἀνίερων
(ἄσχετων ἀνθρώπων)· Τά χείλη ὅμως τῶν πιστῶν
ἀναπέμποντας τή φωνή τοῦ Ἀγγέλου ἀκατάπαυστα, ἄς
φωνάζουν μέ ἀγαλλίαση· Χαῖρε, Χαριτωμένη, ὁ Κύριος
εἶναι μαζί σου.
Μικρή Συναπτή. (Συλλειτουργικό. Σδελίδα 40).
Ἐξαποστειλάρια.
Ἀγγελικῶν Δυνάμεων Στρατηγός ἀπεστάλη ἀπό τόν
Παντοκράτορα Θεό πρός ἁγνή καί Παρθένο, νά
εὐαγγελισθεῖ παράξενο καί ἀνέκφραστο θαῦμα· ὅτι δηλαδή ὁ Θεός γεννιέται ὡς ἄνθρωπος καί μάλιστα ὡς βρέφος ἀπ’ αὐτήν χωρίς σπέρμα, ἀναπλάθοντας ὅλο τό
ἀνθρώπινο γένος· Λαοί, εὐαγγελίζεσθε τήν ἀνάπλαση
(τήν ἀναδημιουργία) τοῦ κόσμου.
Χαῖρε Θεοτόκε, λύτρωση τῆς κατάρας τοῦ Ἀδάμ· Χαῖρε
σεμνή Μητέρα τοῦ Θεοῦ, χαῖρε ἔμψυχε βάτε, χαῖρε λαμπάδα, χαῖρε θρόνε· χαῖρε σκάλα καί πύλη, χαῖρε τό θεϊκό
ὄχημα· χαῖρε ἀνάλαφρη νεφέλη· χαῖρε ναέ· χαῖρε στάμνα
ὁλόχρυση, χαῖρε ὄρος· χαῖρε σκηνή καί τράπεζα· χαῖρε ἡ
λύτρωση τῆς Εὔας.
Αἶνοι. Στίχοι:
(Συλλειτουργικό. Σελίδα 40-42,-43).
Τροπάρια.
Ὁ Γαβριἡλ κατέβηκε πετώντας ἀπό τούς οὐρανίους
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Ναζαρὲτ ἐπέστη, πρὸς Παρθένον Μαρίαν, βοῶν
αὐτῇ τό Χαῖρε· συλλήψῃ Υἱόν, τοῦ Ἀδὰμ
ἀρχαιότερον, τὸν ποιητὴν τῶν ἁπάντων καὶ
λυτρωτήν, τῶν βοώντων σοι τὸ Χαῖρε Ἁγνή.
Ὁ συναΐδιος Λόγος, τοῦ προανάρχου Πατρός
μὴ χωρισθεὶς τῶν ἄνω, νῦν ἐπέστη τοῖς κάτω, δι'
ἄκραν εὐσπλαγχνίαν οἶκτον λαβών, τοῦ καθ' ἡμᾶς
ὀλισθήματος, καὶ τοῦ Ἀδὰμ τὴν πτωχείαν
ἀναλαβών, ἐμορφώθη τὸ ἀλλότριον.
Δόξα... Καὶ νῦν...
Το ἀπ' αἰῶνος μυστήριον, ἀνακαλύπτεται
σήμερον, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς ἀνθρώπου
γίνεται, ἵνα τοῦ χείρονος μεταλαβών, μεταδῷ μοι
τοῦ βελτίονος. Ἐψεύσθη πάλαι Ἀδάμ, καὶ Θεὸς
ἐπιθυμήσας οὐ γέγονεν, ἄνθρωπος γίνεται Θεός,
ἵνα Θεὸν τὸν Ἀδὰμ ἀπεργάσηται. Εὐφραινέσθω ἡ
κτίσις, χορευέτω, ἡφύσις, ὅτι Ἀρχάγγελος
Παρθένῳ, μετὰ δέους παρίσταται, καὶ τὸ Χαῖρε
κομίζει, τῆς λύπης ἀντίθετον. Ὁ διὰ σπλάγχνα
ἐλέους ἐνανθρωπήσας, Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.
Δοξολογία Μεγάλη.
(Συλλειτουργικόν. Σελίς 44-45).
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Ἀντίφωνα.
Ἀντίφωνον Α'.
Στίχος α'. Ὁ Θεὸς τὸ κρῖμά σου τῷ Βασιλεῖ
δός, καὶ τὴν δικαιοσύνην σου τῷ υἱῷ τοῦ
βασιλέως.

θόλους, καί παρουσιάσθηκε στή Ναζαρέτ, στήν Παρθένο
Μαρία, λέγοντας σ’ αὐτήν τό χαῖρε· θά συλλάβεις Υἱό
ἀρχαιότερο ἀπό τόν Ἀδάμ, τόν Ποιητή τῶν πάντων καί
Λυτρωτή, αὐτῶν πού φωνάζουν σ’ ἐσένα, Ἁγνή, τό χαῖρε.
Ὁ Λόγος τοῦ προαιώνιου Πατέρα, ὁ αἰώνιος μαζί του,
χωρίς νά χωρισθεῖ ἀπό τά ἄνω, ἐμφανίσθηκε στά κάτω,
δείχνοντας συμπάθεια ἀπό μεγάλη εὐσπλαχνία γιά τό
ὀλίσθημά (τό γλίστρημά) μας, καί παίρνοντας ἐπάνω του
τήν ἀδυναμία τοῦ Ἀδάμ, πῆρε ξένη πρός αὐτόν μορφἡ (τήν
ἀνθρώπινη).
Δόξα ...Καί νῦν ...
Τό προαιώνιο Μυστήριο ἀπόκαλύπτεται σήμερα, καί ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ γίνεται Υἱός ἀνθρώπου, ὥστε παίρνοντας τό
χειρότερο, νά μοῦ μεταδώσει τό καλλίτερο. Ἐξαπατήθηκε
παλαιά ὁ Ἀδάμ, καί ἐνῷ ἐπιθύμησε νά γίνει Θεός, δέν
ἔγινε· ἄνθρωπος γίνεται ὁ Θεός, γιά νά κάνει θεό κατά
χάρη τόν Ἀδάμ. Ἄς εὐφραίνεται ἡ κτίση, ἄς χορεύει ἡ φύση, διότι Ἀρχάγγελος στέκεται μέ σεβασμό μπροστά σέ
Παρθένο, καί φέρνει τό χαῖρε, πού εἶναι ἀντίθετο μέ τή
λύπη. Θεέ μας, πού ἔγινες ἄνθρωπος ἀπό μεγάλη
εὐσπλαχνία ἐλέους, δόξα σοι.
Μεγάλη Δοξολογία.
(Συλλειτουργικόν. Σελίς 44-45).
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Ἀντίφωνα.
Ἀντίφωνο Α΄.
Στίχος α΄. Ὦ Θεέ, τή δυνατότητα νά κρίνει δός την στό
Βασιλιά, καί τή δικαιοσύνη σου στό γιό τοῦ Βασιλιᾶ.
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Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον
ἡμᾶς.
Στίχος β'. Ἀναλαβέτω τὰ ὄρη εἰρήνην τῷ λαῷ,
καὶ οἱ βουνοὶ δικαιοσύνην.
Στίχος γ'. Εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας,
τό σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
Στίχος δ'. Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν
καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν.
Δόξα... Καὶ νῦν...
Ἀντίφωνον Β'.
Στίχος α'. Καταβήσεται ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον,
καὶ ὡσεὶ σταγὼν ἡ στάζουσα ἐπὶ τὴν γῆν.
Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ δι' ἡμᾶς σαρκωθείς
ψάλοντάς σοι· Ἀλληλούια.
Στίχος β'. Ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ
Ὕψιστος.
Στίχος γ'. Ὁ Θεὸς ἐμφανῶς ἥξει, ὁ Θεὸς ἡμῶν
καὶ οὐ παρασιωπήσεται.
Στίχος δ'. Ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ
δικαιοσύνη, καὶ πλῆθος εἰρήνης.
Δόξα... Καὶ νῦν...
Ἀντίφωνον Γ'.
Στίχος α'. Ἔσται τὸ ὄνομα αὐτοῦ εὐλογημένον
εἰς τοὺς αἰῶνας.
Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ Κεφάλαιον,
καὶ τοῦ ἀπ' αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις, ὁ Υἱὸς
τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ
τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ σὺν αὐτῷ τῇ
Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύρι-

Μέ τίς πρσβεῖες τῆς Θεοτόκου, Σωτήρα, σῶσε μας.
Στίχος β΄. Ἄς ἀναλάβουν τά ὄρη εἰρήνη γιά τό λαό, καί
τά βουνά δικαιοσύνη.
Στίχος γ΄. Διαλαλεῖτε καθημερινά τή σωτηρία πού
προέρχεται ἀπό τό Θεό μας.
Στίχος δ΄. Ὁρκίσθηκε ὁ Θεός στό Δαυΐδ ὑπόσχεση
ἀξιόπιστη, καί δέν θά τήν ἀθετήσει.
Δόξα... Καὶ νῦν...
Ἀντίφωνο Β΄.
Στίχος α΄. Θά κατεβεῖ ὁ Θεός ὡς βροχή στήν τούφα
τοῦ μαλλιοῦ, καί ὡς σταγόνα, πού στάζει ἐπάνω στή γῆ.
Σῶσε μας, Υἱέ Θεοῦ, πού σαρκώθηκες γιά μᾶς, οἱ
ὁποῖοι σοῦ ψάλλουμε Ἀλληλούια.= (Ὑμνεῖτε τόν Θεό).
Στίχος β΄. Ἁγίασε τήν κατοικία του ὁ Ὕψιστος.
Στίχος γ'. Ὁ Θεός θά ἔλθει ὁλοφάνερα καί, ὁ Θεός μας
δέν θά ἀποσιωπηθεῖ (δέν θά μείνει κρυμμένος).
Στίχοςδ΄. Θά ἀνατείλει στίς μέρες τοῦ (Μεσσία) δικαιοσύνη καί πολλή εἰρήνη.
Δόξα… Καί νῦν…
Ἀντίφωνο Γ΄.
Στίχος α΄. Τό ὄνομά του θά εἶναι δοξασμένο αἰώνια.
Σήμερα εἶναι τό κεφάλαιο τῆς σωτηρίας μας, καί ἡ
φανέρωση τοῦ προαιώνιου Μυστηρίου· ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί ὁ Γαβριήλ φέρνει τό μήνυμα
τῆς χαρᾶς. Γι’ αὐτό μαζί του ἄς κραυγάσουμε στή Θεοτόκο·
Χαῖρε γεμάτη ἀπό ὅλες τίς χάρες· Ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου.
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ος μετὰ σοῦ.
Στίχος β'. Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ
Ἰσραήλ, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος.
Στίχος γ'. Εὐλογημένον τὸ ὄνομα αὐτοῦ εἰς τὸν
αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ἐισοδικόν.
Εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...».
(Ὡς ἀνωτέρω).
Ἀπολυτίκιον.
«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν...».
(Ὡς ἀνωτέρω).
Κοντάκιον.
Τῇ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα
τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις
σου Θεοτόκε. Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος
ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων
ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε Νύμφη
ἀνύμφευτε.
Ἀναγνώσματα.
Ἀπόστολος.
Πρὸς Ἑβραίους(Β΄. 11-18).
Ἀδελφοί, ὅ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς
πάντες· δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς
αὐτοὺς καλεῖν, λέγων· «Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου
τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε»·
καὶ πάλιν· «Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾿ αὐτῷ»· καὶ
πάλιν· «Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ

Στίχος β΄. Ἄς εἶναι δοξασμένος ὁ Κύριος, ὁ Θεός τοῦ
Ἰσραήλ, πού κάνει θαύματα μόνος.
Στίχος γ. Ἄς εἶναι δοξασμένο τό ὄνομά του στόν αἰῶνα
καί στόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Εἰσοδικό.
Εὐαγγελίζεσθε κάθε μέρα τή σωτηρία τοῦ Θεοῦ μας.
Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...».
(Ὅπως παραπάνω).
Ἀπολυτίκιο.
«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν...».
(Ὅπως παραπάνω).
Κοντάκιο.
Σ’ ἐσένα τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό ἀναγνωρίζω τά νικητήρια ὡς εὐχαριστήρια, γιατί λυτρώθηκα ἀπό τούς κινδύνους (τίς συμφορές) ἐγώ ἡ πόλη σου, Θεοτόκε. Ἀλλά
ἐπειδή ἔχεις τή δύναμη ἀκαταμάχητη, ἐλευθέρωσέ με ἀπό
κάθε εἴδους κινδύνους, γιά νά κράζω σ’ ἐσένα· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτη.
Ἀναγνώσματα.
Ἀπόστολος.
Ἑβραίους. (Β΄. 11-18).
Ἀδελφοί, Ἐκεῖνος πού προσφέρει τόν ἁγιασμό (ὁ Χριστός), καί ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἁγιάζονται, εἶναι ἀπό ἕνα Πατέρα, γι’ αὐτή τήν αἰτία δέν ντρέπεται, νά τούς ὀνομάζει
ἀδελφούς λέγοντας· Θά διακηρύξω τό ὄνομά σου, (Θεέ),
στούς ἀδελφούς μου, μέσα στή σύναξη θά σέ ὑμνήσω· Καί
πάλι (λέγει) ἐγώ θά ἔχω πεποίθηση σ’ αὐτόν (τό Θεό)· Καί
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Θεός». Ἐπεὶ οὖν «τὰ παιδία» κεκοινώνηκε σαρκὸς
καὶ αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν
αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ
κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ᾿ ἔστι τὸν
διάβολον, καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ
θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν
δουλείας. Οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται,
ἀλλὰ «σπέρματος ᾿Αβραὰμ» ἐπιλαμβάνεται. Ὅθεν
ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα
ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν
Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. Ἐν
ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς
πειραζομένοις βοηθῆσαι.

Εὐαγγέλιο.
Κατά Λουκᾶν. (Α΄. 24-38).
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ
γυνὴ Ζαχαρίου· καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας
πέντε, λέγουσα ὅτι οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος
ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τό ὄνειδός μου ἐν
ἀνθρώποις. Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ
ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς
Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρὲτ, πρὸς παρθένον
μεμνηστευμένην ἀνδρὶ, ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ, ἐξ οἴκου
Δαυῒδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. Καὶ
εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· Χαῖρε,
κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ
ἐν γυναιξίν. Ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ

πάλι· Νά, (εἶμαι ἐδῶ) ἐγώ καί τά παιδιά πού μοῦ ἔδωσε ὁ
Θεός. Ἐπειδή λοιπόν τά παιδιά εἶχαν σάρκα καί αἷμα (ἦταν
ἄνθρωποι), καί ὁ ἴδιος παρόμοια συμμετέσχε σ’ αὐτήν (τήν
ἀνθρώπινη φύση)· γιά νά καταργήσει μέ τό θάνατό (του),
αὐτόν πού εἶχε τήν ἐξουσία τοῦ θανάτου, δηλαδή τό διάβολο, καί νά ἀπαλλάξει αὐτούς, πού ἀπό τό φόβο τοῦ θανάτου, σέ ὅλη τή ζωή τους αἰσθάνονταν τήν ἐνοχή τῆς
ὑποδουλώσεως στό Θάνατο. Ἐπειδή βέβαια δέν ἔρχεται νά
βοηθήσει Ἀγγέλους, ἀλλά ἔρχεται νά βοηθήσει τούς
ἀπογόνους τοῦ Ἀβραάμ. Γι’ αὐτό ἔπρεπε νά ὁμοιωθεῖ μέ
τούς ἀδελφούς σέ ὅλα, γιά νά γίνει ἐλεήμων καί
ἀξιόπιστος Ἀρχιερεύς στήν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ, γιά νά
ἐξιλεώνει τίς ἁμαρτίες τοῦ λαοῦ. Διότι, ἐπειδή ὑπέφερε ὁ
ἴδιος μέ ὅσα δοκιμάσθηκε, μπορεῖ νά βοηθήσει αὐτούς πού
περνοῦν δοκιμασίες.
Εὐαγγέλιο.
Κατά Λουκᾶν. (Α΄. 24-38).
Κατά τίς ἡμέρες ἐκεῖνες συνέλαβε ἡ Ἐλισάβετ, ἡ γυναίκα τοῦ Ζαχαρία· καί ἔκρυβε τήν ἐγκυμοσύνη της ἐπί
πέντε μῆνες λέγοντας· ὅτι ἔτσι (σ’ αὐτή τήν ἡλικία) μοῦ
έκανε αὐτό τό καλό ὁ Κύριος κατά τίς ἡμέρες αὐτές, κατά
τίς ὁποῖες ἔρριξε ἐπάνω μου στοργικό τό βλέμμα του, γιά
νά ἀφαιρέσει τή ντροπή τῆς ἀτεκνίας μου ἀνάμεσα ἀπό
τούς ἀνθρώπους. Καί κατά τόν ἕκτο μήνα ἀπεστάλη ὁ
Ἄγγελος Γαβριήλ ἀπό τό Θεό σέ μία πόλη τῆς Γαλιλαίας,
πού τό ὄνομά της ἦταν Ναζαρέτ, πρός Παρθένο μνηστευμένη μέ ἄνδρα, πού τό ὄνομά του ἦταν Ἰωσήφ, ἀπό τή γενιά τοῦ Δαυΐδ, καί τό ὄνομα τῆς Παρθένου ἦταν Μαριάμ.
Καί ἀφοῦ μπῆκε ὁ Ἄγγελος, καί τήν πλησίασε, εἶπε· Χαῖρε
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αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς
οὗτος. Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· Μὴ φοβοῦ,
Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ· καὶ ἰδοὺ
συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ
ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. Οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς
ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς
τὸν θρόνον Δαυῒδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ
βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας,
καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. Εἶπε δὲ
Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· Πῶς ἔσται μοι τοῦτο,
ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος
εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ καὶ
δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ
γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ. Καὶ ἰδοὺ
Ἐλισάβετ ἡ συγγενὴς σου καὶ αὐτὴ συνεληφυῖα
υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν
αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ· ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει
παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα. Εἶπεν δὲ Μαριάμ· Ἰδοὺ ἡ
δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. Καὶ
ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτῆς ὁ ἄγγελος.

Κεχαριτωμένη (στολισμένη μέ ὅλες τίς χάρες), ὁ Κύριος
εἶναι μαζί σου· εἶσαι ἡ πιό εὐλογημένη ἀνάμεσα στίς
γυναῖκες. Κι ἐκείνη μόλις τόν εἶδε ταράχθηκε μέ τό λόγο
του, καί σκεπτόταν τί σημαίνει ὁ χαιρετισμός αὐτός. Καί
τῆς εἶπε ὁ Ἄγγελος· Μή φοβᾶσαι, Μαρία, διότι βρῆκες χάρη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ· καί νά, θά συλλάβεις στήν κοιλιά
σου, καί θά γεννήσεις Υἱό, καί θά τόν ὀνομάσεις Ἰησοῦ.
Αὐτός θά εἶναι μέγας, καί θά ὀνομασθεῖ (θά εἶναι) Υἱός
τοῦ Ὑψίστου, καί θά δώσει σ’ αὐτόν ὁ Θεός τό θρόνο τοῦ
Δαυΐδ, τοῦ προγόνου του, καί θά βασιλεύσει στή γενιά τοῦ
Ἰακώβ αἰώνια, καί ἡ Βασιλεία του δέν θά ἔχει τέλος. Καί
εἶπε ἡ Μαρία πρός τόν Ἄγγελο· Πῶς θά συμβεῖ αὐτό σ’
ἐμένα, ἀφοῦ δέ γνωρίζω ἄνδρα; Καί ἀποκρίθηκε ὁ
Ἄγγελος καί τῆς εἶπε· Πνεῦμα τό Ἅγιο θά ἔλθει ἐπάνω
σου, καί ἡ δύναμη τοῦ Ὑψίστου θά σέ σκεπάσει· γι’ αὐτό
καί τό ἅγιο παιδί, πού θά γεννηθεῖ ἀπό σένα, θά
ὀνομασθεῖ (καί θά εἶναι) Υἱός Θεοῦ. Καί νά, ἡ Ἐλισάβετ, ἡ
συγγενής σου, καί αὐτή ἔχει συλλάβει υἱό στά γηρατειά
της, καί αὐτός εἶναι ὁ ἕκτος μήνας τῆς ἐγκυμοσύνης της,
γι’ αὐτήν πού λεγόταν στεῖρα· διότι γιά τόν Θεό δέν
ὑπάρχει κανένας λόγος, πού εἶναι ἀδύνατο νά γίνει. Καί
εἶπε ἡ Μαριάμ· Νά, εἶμαι δούλη τοῦ Κυρίου· Ἄς γίνει σύμφωνα μέ αὐτό, πού μοῦ εἶπες· Καί ἔφυγε ἀπ’ αὐτήν ὁ
Ἄγγελος.

