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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Ἀκολουθία ἐν ΣΑΒΒΑΤΩ-ΧρυΠα

ΔΙΑΚΟΝΟΣ
Εὐλόγησον, δέσποτα.
ΙΕΡΕΥΣ
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νὺν καὶ ἀεὶ καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
ΧΟΡΟΣ: Ἀµήν.
ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ
Ἀπὸ Ψαλµὸν 118 Ἦχος πλ. βʹ
Ἄµωµοι ἐν ὁδῷ, ἀλληλούϊᾳ.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά
σου. Ἀλληλούϊα.
Ἐπεπόθησεν ἡ ψυχή µου τοῦ ἐπιθυµῆσαι τὰ
κρίµατά σου ἐν παντὶ καιρῶ. Ἀλληλούϊα.
Ἐνύσταξεν ἡ ψυχη µου ἀπὸ ἀκηδίας, βεβαίωσόν
µε ἐν τοῖς λόγοις σου. Ἀλληλούϊα.
Κλῖνον τὴν καρδίαν µου εἰς τὰ µαρτύριά σου, καὶ
µὴ εἰς πλεονεξίαν. Ἀλληλούϊα.
Ἀθυµία κατέσχε µὲ ἀπὸ ἁµαρτωλῶν, τῶν
ἐγκαταλιµπανόντων τὸν νόµον σου. Ἀλληλούϊα.
Μετοχος ἐγὼ εἰµὶ πάντων τῶν φοβουµένων σε,
καὶ τῶν φυλασσόντων τὰς ἐντολάς σου.
Ἀλληλούϊα.
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Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῶ καὶ Ἁγίω Πνεύµατι, καὶ νὺν
καὶ ἀεὶ καὶ εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
Ἀλληλούϊα.
ΔΙΑΚΟΝΟΣ
Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µεγα ἔλεός σου,
δεόµεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Ἐτι δεόµεθα ὑπερ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ
κεκοιµηµένου δούλου (τῆς κεκοιµηµένης δούλης)
τοῦ Θεοῦ (....), καὶ ὑπὲρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτῷ
(αὐτὴ) πᾶν πληµµέληµα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον.
Ὅπως Κύριος ὁ Θεός, τάξη τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
(αὐτῆς) ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται, τὰ ἐλέη τοῦ
Θεοῦ, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ ἄφεσιν τῶν
αὐτοῦ (αὐτῆς) ἁµαρτιῶν, παρὰ Χριστῷ τῶ
ἀθανάτω Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡµῶν αἰτησώµεθα.
Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον.
ΙΕΡΕΥΣ
Ὅτι σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωή, καὶ ἡ ἀνάπαυσις τοῦ
κεκοιµηµένου δούλου (τῆς κεκοιµηµένης δούλης)
σου (.....), Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν
ἀναπέµποµεν, σὺν τῶ ἀνάρχω σου Πατρί, καὶ τῶ
παναγίω, καὶ ἀγαθῶ καὶ ζωοποιῶ σου Πνεύµατι,
νὺν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
ΧΟΡΟΣ: Ἀµήν.
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ΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
Ἦχος πλ. αʹ
Αἱ χεῖρες σου ἐποίησάν µε καὶ ἔπλασάν µε,
συνέτισόν µε καὶ µαθήσοµαι τὰς ἐντολάς σου.
Ἐλέησόν µε, Κύριε.
Ὅτι ἐγενήθην ὡς ἀσκὸς ἐν πάχνῃ, τὰ
δικαιώµατά σου οὐκ ἐπελαθόµην. Ἐλέησόν µε,
Κύριε.
Σὸς εἰµι ἐγώ, σώσόν µε, ὅτι τὰ δικαιώµατά σου
ἐξεζήτησα. Ἐλέησόν µε, Κύριε.
Ἀπὸ τῶν κριµάτων σου οὐκ ἐξέκλινα, ὅτι σὺ
ἐνοµοθέτησάς µε. Ἐλέησόν µε, Κύριε.
Ἔκλινα τὴν καρδίαν µου, τοῦ ποιῆσαι τὰ
δικαιώµατά σου εἰς τὸν αἰῶνα διʹ ἀντάµειψιν.
Ἐλέησόν µε, Κύριε.
Καιρὸς τοῦ ποιῆσαι τῶ Κυρίω, διεσκέδασαν τὸν
νόµον σου. Ἐλέησόν µε, Κύριε.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῶ καὶ Ἁγίω Πνεύµατι, καὶ νὺν
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
Ἐλέησόν µε, Κύριε, Κύριε.
Ἐὰν ὦσι πλείονες Ἱερεῖς , εἰς τὸ τέλος ἑκάστης στάσις ὁ Διάκονος (Ἱερεύς) ἐκφωνεῖ Τοῦ Κυρίου
δεηθῶµεν. Οἱ δὲ Ἱερεῖς κατὰ τὴν τῶν πρεσβείων σειράν ἕκαστος ἐκ τῶν µὴ ἐκφωνησάντων. Ὅτι σὺ εἶ
ἡ ἀνάστασις... Ἤτοι αἱ ἐκφωνήσεις γίνονται κατὰ τὸν ἀριθµὸν τῶν Ἱερέων.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ
Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
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ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον.
ΙΕΡΕΥΣ
Ὅτι σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωή, καὶ ἡ ἀνάπαυσις...
ΧΟΡΟΣ: Ἀµήν.
ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ
Ἦχος πλ. δʹ
Καὶ ἐλέησόν µε. Ἀλληλούϊα.
Ἐπίβλεψον ἐπʹ ἐµὲ καὶ ἐλέησόν µε, κατὰ τὸ κρῖµα
τῶν ἀγαπώντων τὸ ὄνοµά σου. Ἀλληλούϊα.
Νεώτερος ἐγὼ εἰµι, καὶ ἐξουδενωµένος, τὰ
δικαιώµατά σου οὐκ ἐπελαθόµην. Ἀλληλούϊα.
Τῆς φωνῆς µου ἄκουσον, Κύριε, κατὰ τὸ ἔλεός
σου, κατὰ τὸ κρῖµα σου ζήσόν µε. Ἀλληλούϊα.
Ἄρχοντες κατεδίωξάν µε δωρεάν, καὶ ἀπὸ τῶν
λόγων σου ἐδειλίασεν ἡ καρδία µου. Ἀλληλούϊα.
Ζήσεται ἡ ψυχή µου καὶ αἰνέσει σε, καὶ τὰ
κρίµατά σου βοηθήσει µοί.
Ἐπλανήθην ὡς πρόβατον ἀπολωλός, ζήτησον
τὸν δούλόν (τὴν δούλήν) σου, ὅτι τὰς ἐντολάς σου
οὐκ ἐπελαθόµην.

ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ
Ἦχος πλ. αʹ
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Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε
τὰ δικαιώµατά σου.
Τῶν Ἁγίων ὁ χορός, εὗρε πηγὴν τῆς ζωῆς καὶ
θύραν Παραδείσου, εὔρω καγῶ, τὴν ὁδὸν διὰ τῆς
µετανοίας. τὸ ἀπολωλὸς πρόβατον ἐγὼ εἰµι.
ἀνακάλεσαί µε, Σωτήρ, καὶ σώσόν µε.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε
τὰ δικαιώµατά σου.
Ὁ πάλαι µέν, ἐκ µὴ ὄντων πλάσας µε, καὶ εἰκόνι
σου θεία τιµήσας, παραβάσει ἐντολῆς δὲ πάλιν µὲ
ἐπιστρέψας εἰς γὴν ἐξ ἦς ἐλήφθην, εἰς τὸ καθʹ
ὁµοίωσιν ἐπανάγαγε, τὸ
ἀρχαῖον κάλλος
ἀναµορφώσασθαι.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε
τὰ δικαιώµατά σου.
Εἰκὼν εἰµι, τῆς ἀρρήτου δόξης σου, εἰ καὶ
στίγµατα φέρω πταισµάτων, οἰκτείρησον τὸ σὸν
πλάσµα, Δέσποτα, καὶ καθάρισον σὴ εὐσπαγχνία,
καὶ τὴν ποθεινὴν πατρίδα παράσχου µοί.
Παραδείσου πάλιν ποιῶν πολίτην µε.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε
τὰ δικαιώµατά σου.
Ἀνάπαυσον, ὁ Θεὸς τὸν δούλόν (τὴν δούλήν) σου,
καὶ κατάταξον αὐτόν (αὐτήν) ἐν Παραδείσῳ, ὅπου
χοροὶ τῶν Ἁγίων, Κύριε, καὶ οἱ δίκαιοι ἐκλάµψουσιν
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ὡς φωστῆρες, τὸν κεκοιµηµένον δούλόν (τὴν
κεκοιµηµένην δούλήν) σου ἀνάπαυσον, παρορῶν
αὐτοῦ (αὐτῆς) πάντα τὰ ἐγκλήµατα.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῶ καὶ Ἁγίω Πνεύµατι.
Τὸ τριλαµπὲς τῆς µιᾶς θεότητος, εὐσεβῶς
ὑµνήσωµεν βοῶντες Ἁγιος εἶ, ὁ Πατὴρ ὁ ἄναρχος,
ὁ συνάναρχος Υἱὸς καὶ θεῖον Πνεῦµα. φώτισον
ἡµᾶς πίστει σοὶ λατρεύοντας, καὶ τοῦ αἰωνίου
πυρὸς ἐξάρπασον.
Καὶ νὺν...
Χαῖρε σεµνή, ἡ Θεὸν σαρκὶ τεκοῦσα, εἰς πάντων
σωτηρίαν, διʹ ἦς γένος τῶν ἀνθρώπων εὔρατο τὴν
σωτηρίαν, διὰ σοῦ εὔροιµεν Παράδεισον, Θεοτόκε,
ἁγνὴ εὐλογηµένη.

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. Δόξα σοὶ ὁ
Θεός. (3)
Ἦχος πλ. δʹ
Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τὴν ψυχὴν
τοῦ δούλου (τῆς δούλης) σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος,
οὐ λύπη, οὐ στεναγµός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος
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ΙΕΡΕΥΣ/ΧΟΡΟΣ ἐναλλάξ:
Μετὰ πνευµάτων δικαίων τετελειωµένων, τὴν
ψυχὴν τοῦ δούλου σου, Σῶτερ, ἀνάπαυσον,
φυλάττων αὐτὴν εἰς τὴν µακαρίαν ζωήν, τὴν παρά
σοί, φιλάνθρωπε.
Εἰς τὴν κατάπαυσίν σου, Κύριε, ὅπου πάντες οἱ
Ἅγιοί σου ἀναπαύονται, ἀνάπαυσον καὶ τὴν ψυχὴν
τοῦ δούλου σου, ὅτι µόνος ὑπάρχεις ἀθάνατος.
Δόξα Πατρί, καὶ Υἱῷ, καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι.
Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ καταβὰς εἰς ᾍδην, καὶ τὰς
ὀδύνας λύσας τῶν πεπεδηµένων, αὐτὸς καὶ τὴν
ψυχὴν τοῦ δούλου σου, Σῶτερ, ἀνάπαυσον.
Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
Ἡ µόνη ἁγνὴ καὶ ἄχραντος Παρθένος, ἡ Θεόν
ἀφράστως κυήσασα, πρέσβευε ὑπὲρ τοῦ σωθῆναι
τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου.
ΔΙΑΚΟΝΟΣ
Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου,
δεόµεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
ΧΟΡΟΣ
Κύριε ἐλέησον.
ΔΙΑΚΟΝΟΣ
Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ
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κεκοιµηµένου δούλου τοῦ Θεοῦ [.....] καὶ ὑπὲρ τοῦ
συγχωρηθῆναι αὐτοῦ πᾶν πληµµέληµα ἑκούσιόν
τε καὶ ἀκούσιον.
Ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς τάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔνθα
οἱ Δίκαιοι ἀναπαύονται, τὰ ἐλέη τοῦ Θεοῦ, τὴν
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ ἄφεσιν τῶν αὐτοῦ
ἁµαρτιῶν, παρὰ Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ καὶ
Θεῷ ἡµῶν αἰτησώµεθα.
ΧΟΡΟΣ
Παράσχου Κύριε.
ΔΙΑΚΟΝΟΣ
Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον.
ΙΕΡΕΥΣ
Ὁ Θεὸς τῶν πνευµάτων καὶ πάσης σαρκός, ὁ τὸν
θάνατον
καταπατήσας,
τὸν
δὲ
διάβολον
καταργήσας,
καὶ
ζωὴν
τῷ
κόσµῳ
σου
δωρησάµενος, αυτός, Κύριε, ἀνάπαυσον τὴν ψυχὴν
τοῦ κεκοιµηµένου δούλου σου [.....], ἐν τόπῳ
φωτεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως,
ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγµός. Πᾶν
ἁµάρτηµα τὸ παρ’ αὐτοῦ πραχθὲν ἐν λόγῳ ἢ ἔργῳ
ἢ διανοίᾳ, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεός,
συγχώρησον·
ΧΟΡΟΣ: Θεός, συγχώρησον·
ΙΕΡΕΥΣ: ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος, ὃς ζήσεται καὶ
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οὐχ ἁµαρτήσει· σὺ γὰρ µόνος ἐκτὸς ἁµαρτίας
ὑπάρχεις, ἡ δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εἰς τὸν
αἰῶνα, καὶ ὁ νόµος σου ἀλήθεια.
Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον.
ΙΕΡΕΥΣ
Ὅτι σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωή, καὶ ἡ ἀνάπαυσις
τοῦ κεκοιµηµένου δούλου σου [.....], Χριστέ ὁ Θεός
ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, σὺν τῷ
ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ
ζωοποιῷ σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αιώνων. Ἀµήν.
ΙΕΡΕΥΣ
Αἰωνία σου ἡ µνήµη, ἀξιοµακάριστε καὶ ἀείµνηστε
ἀδελφέ ἡµῶν. (γ΄)
ΧΟΡΟΣ:
Αἰωνία ἡ µνήµη, αἰωνία ἡ µνήµη, αἰωνία αὐτοῦ ἡ
µνήµη. (γ΄)
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