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2 ΙΟΤΛΙΟΤ 2017 

† ΚΤΡΙΑΚΗ Δ´ ΜΑΣΘΑΙΟΤ 

Μνήμη τῆς ἐν Βλαχέρναις καταθέσεως τῆς 

τιμίας ἐσθῆτος τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

(473) 

Ἦχος γ´. Ἑωθινὸν δ´. 

* * * * * 

ΕΝ Σῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΠΕΡΙΝῼ 

Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν Χαλμόν, καὶ τὸ πρῶ-

τον Κάθισμα τοῦ Χαλτηρίου, εἰς τό, Κύριε, ἐ-

κέκραξα, ἱστῶμεν τίχους ι´, καὶ ψάλλομεν 

τιχηρὰ Ἀναστάσιμα ῶ´ καὶ τοῦ Μηναίου γ´ 

εἰς δ´. 

τιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. 

Ἦχος γ´. 

τίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου 

τοῦ ἐξομολογήσασθαι τ ὀνόματί σου. 

Σ σ ταυρ Φριστὲ ωτήρ, θανάτου κρά-

τος λέλυται, καὶ διαβόλου ἡ πλάνη κατήργη-

ται· γένος δὲ ἀνθρώπων, πίστει σωζόμενον, 

ὕμνον σοι καθ᾿ ἑκάστην προσφέρει. 

τίχ. β´. Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀν-

ταποδς μοι. 

Πεφώτισται τὰ σύμπαντα, τῇ ἀναστάσει σου 

Κύριε, καὶ ὁ Παράδεισος πάλιν ἠνέῳκται· πᾶ-

σα δὲ ἡ κτίσις ἀνευφημοῦσά σε, ὕμνον σοι 

καθ᾿ ἑκάστην προσφέρει. 

τίχ. γ´. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε· Κύ-

ριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. 

Δοξάζω τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Τἱοῦ τὴν δύνα-

μιν, καὶ Πνεύματος ἁγίου, ὑμνῶ τὴν ἐξουσί-

αν, ἀδιαίρετον, ἄκτιστον θεότητα, Σριάδα ὁ-

μοούσιον, τὴν βασιλεύουσαν εἰς αἰῶνα αἰῶ-

νος. 

Ἕτερα τιχηρὰ Ἀνατολικά. 

τίχ. δ´. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα 

εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 

Σὸν ταυρόν σου τὸν τίμιον, προσκυνοῦμεν 

Φριστέ, καὶ τὴν ἀνάστασίν σου, ὑμνοῦμεν καὶ 

δοξάζομεν· τ γὰρ μώλωπί σου, ἡμεῖς οἱ πάν-

τες ἰάθημεν. 

τίχ. ε´. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε 

Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλα-

σμός ἐστιν. 

Ὑμνοῦμεν τὸν ωτῆρα, τὸν ἐκ τῆς Παρθένου 

σαρκωθέντα· δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐσταυρώθη, καὶ τῇ 

τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀνέστη, δωρούμενος ἡμῖν τὸ μέ-

γα ἔλεος. 

τίχ. ῶ´. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά 

σε, Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λό-

γον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Σοῖς ἐν ᾅδῃ καταβάς, Φριστὸς εὐηγγελίσατο· 

Θαρσεῖτε, λέγων, νῦν νενίκηκα· Ἐγώ εἰμι ἡ ἀ-

νάστασις· ἐγὼ ὑμᾶς ἀνάξω, λύσας θανάτου 

τὰς πύλας. 

Σοῦ Μηναίου προσόμοια γ´ εἰς δ´. 

Ἦχος δ´. Ἔδωκας σημείωσιν. 

τίχ. ζ´. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, 

ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ 

τὸν Κύριον. 

Ἔδωκας φιλάνθρωπε, τὴν σὴν Μητέρα βοή-

θειαν, τοῖς σοῖς δούλοις ὡς εὔσπλαγχνος, δι᾿ 

ἧς τὴν ἀπόῤῥητον, καὶ φρικτὴν εἰργάσω, σὴν 

οἰκονομίαν, καὶ τὸ πρωτόκτιστον ἡμῶν, ἐπα-

νωρθώσω θεῖον ἀξίωμα· διὸ τὴν πανσεβάσμι-

ον, ταύτην τιμῶντες πανήγυριν, ἀνυμνοῦμεν 

τὸ κράτος σου, Ἰησοῦ παντοδύναμε. 

τίχ. η´. Ὅτι παρὰ τ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ 

πολλὴ παρ᾿ αὐτ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώ-

σεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐ-

τοῦ. 

Ἔδωκας φιλάνθρωπε, ... 

τίχ. θ´. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, 

ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Πόλιν τὴν τιμῶσάν σε, καὶ κατὰ χρέος δοξά-

ζουσαν, περιέπεις πανύμνητε, Ἐσθῆτι τιμίᾳ 

σου, ἐξ ἀθεωτάτων, ἄχραντε βαρβάρων, ἀπὸ 

λιμοῦ τε καὶ σεισμοῦ, καὶ ἐμφυλίου πολέμου 

πάντοτε, Παρθένε ἀπειρόγαμε· καὶ διὰ τοῦτο 
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δοξάζει σε, Παναγία θεόνυμφε, τῶν ἀνθρώ-

πων βοήθεια. 

τίχ. ι´. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ 

ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Ἐσθῆτα τιμίαν σου, θεοχαρίτωτε Δέσποινα, 

ἐδωρήσω τῇ πόλει σου, πλοῦτον ἀναφαίρε-

τον, σκέπην τε καὶ κλέος, καὶ ἄῤῥηκτον τεῖ-

χος, καὶ ἰαμάτων θησαυρόν, καὶ τῶν θαυμά-

των πηγὴν ἀένναον, λιμένα τε σωτήριον, χει-

μαζομένοις ἑκάστοτε· διὰ τοῦτο ὑμνοῦμέν σε, 

ὑπερύμνητε Δέσποινα. 

Δόξα. Ἦχος β´. 

Υρένα καθάραντες καὶ νοῦν, σὺν τοῖς Ἀγγέ-

λοις καὶ ἡμεῖς πανηγυρίσωμεν, φαιδρῶς ἐ-

ξάρχοντες, δαυϊτικὴν μελῳδίαν, τῇ νεάνιδι 

νύμφῃ, τοῦ Βασιλέως Φριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡ-

μῶν· Ἀνάστηθι Κύριε, λέγοντες εἰς τὴν ἀνά-

παυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματός 

σου· ὡς γὰρ παλάτιον τερπνόν, ταύτην κατε-

κόσμησας, καὶ κατεκλήρωσας αὐτήν, τῇ πό-

λει σου Δέσποτα, περιποιεῖσθαι καὶ σκέπειν, 

ἐκ πολεμίων βαρβάρων, τῇ κραταιᾷ δυνάμει 

σου, ταῖς ἱκεσίαις αὐτῆς. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Πῶς μὴ θαυμάσωμεν, τὸν θεανδρικόν σου τό-

κον πανσεβάσμιε; πεῖραν γὰρ ἀνδρὸς μὴ δε-

ξαμένη Πανάμωμε, ἔτεκες ἀπάτορα Τἱὸν ἐν 

σαρκί, τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς γεννηθέν-

τα ἀμήτορα, μηδαμῶς ὑπομείναντα τροπήν, 

ἥ φυρμόν, ἥ διαίρεσιν, ἀλλ᾿ ἑκατέρας οὐσίας 

τὴν ἰδιότητα, σώαν φυλάξαντα. Διό, μητρο-

πάρθενε Δέσποινα, αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι, 

τὰς ψυχὰς τῶν ὀρθοδόξως, Θεοτόκον ὁμολο-

γούντων σε. 

* * * 

Εἴσοδος καὶ ὁ προεστὼς ἥ ὁ ἀναγνώστης τὴν 

ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν χῦμα· 

Υῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, * ἀθανάτου Πατρός, 

* οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, * Ἰησοῦ Φριστέ, * 

ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, * ἰδόντες φῶς 

ἑσπερινόν, * ὑμνοῦμεν Πατέρα, Τἱόν, * καὶ ἅ-

γιον Πνεῦμα, Θεόν. * Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι και-

ροῖς * ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, * Τἱὲ Θεοῦ, 

ζωὴν ὁ διδούς· * διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει. 

Καὶ ψάλλεται τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 

Σ αββάτῳ ἑσπέρας.  

Ἦχος πλ. β´. Χαλμὸς ῷβ´ (92). 

Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσα-

το. (ῷβ´ 1) 

τίχ. α´. Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περι-

εζώσατο. (ῷβ´ 1) 

τίχ. β´. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, 

ἥτις οὐ σαλευθήσεται. (ῷβ´ 1) 

* * * 

Εἶτα ἡ συνήθης Ἐκτενής, τό, Καταξίωσον, τὰ 

Πληρωτικά, ἡ κεφαλοκλισία κ.λπ. 

* * * 

Εἰς τὸν τίχον. Ἀπόστιχα τιχηρά. 

Σὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος γ´. 

Ὁ τ πάθει σου Φριστέ, ἀμαυρώσας τὸν ἥλι-

ον, καὶ τ φωτὶ τῆς σῆς ἀναστάσεως, φαιδρύ-

νας τὰ σύμπαντα, πρόσδεξαι ἡμῶν, τὸν ἑσπε-

ρινὸν ὕμνον Υιλάνθρωπε. 

Σὰ κατ᾿ Ἀλφάβητον.  

Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

τίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνε-

δύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιε-

ζώσατο. (Χαλμ. ῷβ´ 1). 

Ἡ ζωοδόχος σου ἔγερσις Κύριε, τὴν οἰκουμέ-

νην πᾶσαν ἐφώτισε, καὶ τὸ ἴδιον πλάσμα, 

φθαρὲν ἀνεκαλέσατο. Διὸ τῆς κατάρας τοῦ 

Ἀδάμ, ἀπαλλαγέντες βοῶμεν· παντοδύναμε 

Κύριε δόξα σοι. 

τίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις 

οὐ σαλευθήσεται. (Χαλμ. ῷβ´ 1) 

Θεὸς ὑπάρχων ἀναλλοίωτος, σαρκὶ πάσχων 

ἠλλοίωσαι· ὃν ἡ κτίσις μὴ φέρουσα, κρεμάμε-

νον ὁρᾶν, τ φόβῳ ἐκλονεῖτο, καὶ στένουσα 

ὕμνει, τὴν σὴν μακροθυμίαν· κατελθὼν ἐν ᾅ-

δῃ δέ, τριήμερος ἀνέστης, ζωὴν τ κόσμῳ δω-

ρούμενος, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 
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τίχ. Σ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς 

μακρότητα ἡμερῶν. (Χαλμ. ῷβ´ 5). 

Ἵνα τὸ γένος ἡμῶν, ἐκ τοῦ θανάτου Φριστὲ 

λυτρώσῃς, θάνατον ὑπήνεγκας· καὶ τριήμε-

ρος ἐκ νεκρῶν ἀναστάς, ἑαυτ συνανέστη-

σας, τοὺς σὲ Θεὸν ἐπιγνόντας, καὶ κόσμον ἐ-

φώτισας, Κύριε δόξα σοι. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Σοῦ Μηναίου. Ἦχος β´. 

Ὡς στέφανον ὑπέρλαμπρον, πανάχραντε Θε-

οτόκε, Ἐσθῆτά σου τὴν ἁγίαν, ἡ Ἐκκλησία 

τοῦ Θεοῦ περιέθετο, καὶ φαιδρύνεται χαίρου-

σα σήμερον, καὶ μυστικῶς χορεύει Δέσποινα 

ἐκβοῶσά σοι· Φαῖρε διάδημα τίμιον, καὶ στέ-

φανε τῆς θείας δόξης αὐτοῦ. Φαῖρε ἡ μόνη δό-

ξα τοῦ πληρώματος, καὶ αἰώνιος εὐφροσύνη. 

Φαῖρε τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων, λιμὴν καὶ 

προστασία, καὶ σωτηρία ἡμῶν. 

Νῦν ἀπολύεις, Σρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἧχος γ´. 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐ-

πίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὑτοῦ, 

ὁ Κύριος· ἐπάτησε τ θανάτῳ τὸν θάνατον· 

πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο· ἐκ κοιλίας 

ᾅδου ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τ κόσμῳ 

τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Σῆς Θεοτόκου.  

Ἐκ τοῦ Μηναίου. Ἦχος πλ. δ´. 

Θεοτόκε ἀειπάρθενε, τῶν ἀνθρώπων ἡ σκέ-

πη, Ἐσθῆτα καὶ Ζώνην τοῦ ἀχράντου σου σώ-

ματος, κραταιὰν τῇ πόλει σου περιβολὴν ἐ-

δωρήσω, τ ἀσπόρῳ τόκῳ σου ἄφθαρτα δια-

μείναντα· ἐπὶ σοὶ γὰρ καὶ φύσις καινοτομεῖ-

ται καὶ χρόνος· διὸ δυσωποῦμέν σε, εἰρήνην 

τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡ-

μῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 

ΕΙ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  

υναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος γ´. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημέ-

νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

τίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τ Κυρίῳ, ὅτι ἀγα-

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

τίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ 

τ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

τίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι 

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

ΑΠΟΛΤΣΙΚΙΑ 

Σὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος γ´. 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐ-

πίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, 

ὁ Κύριος· ἐπάτησε τ θανάτῳ τὸν θάνατον· 

πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο· ἐκ κοιλίας 

ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τ κόσμῳ 

τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Σὸ αὐτό. 

Καὶ νῦν. Σῆς Θεοτόκου.  

Ἐκ τοῦ Μηναίου. Ἦχος πλ. δ´. 

Θεοτόκε ἀειπάρθενε, τῶν ἀνθρώπων ἡ σκέ-

πη, Ἐσθῆτα καὶ Ζώνην τοῦ ἀχράντου σου σώ-

ματος, κραταιὰν τῇ πόλει σου περιβολὴν ἐ-

δωρήσω, τ ἀσπόρῳ τόκῳ σου ἄφθαρτα δια-

μείναντα· ἐπὶ σοὶ γὰρ καὶ φύσις καινοτομεῖ-

ται καὶ χρόνος· διὸ δυσωποῦμέν σε, εἰρήνην 

τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡ-

μῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 
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ΚΑΘΙΜΑΣΑ 

*Σὸ Χαλτήριον καὶ ὁ Ἄμωμος] 

Μετὰ τὴν α´ τιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἀναστάσιμον. Ἦχος γ´. 

Φριστὸς ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, ἡ ἀπαρχὴ τῶν 

κεκοιμημένων· ὁ Πρωτότοκος τῆς κτίσεως, 

καὶ δημιουργὸς πάντων τῶν γεγονότων, τὴν 

καταφθαρεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἡμῶν, ἐν ἑ-

αυτ ἀνεκαίνισεν. Οὐκέτι θάνατε κυριεύεις· 

ὁ γὰρ τῶν ὅλων Δεσπότης, τὸ κράτος σου κα-

τέλυσε. 

Δόξα. 

αρκὶ τοῦ θανάτου γευσάμενος Κύριε, τὸ πι-

κρὸν τοῦ θανάτου, ἐξέτεμες τῇ ἐγέρσει σου, 

καὶ τὸν ἄνθρωπον κατ᾿ αὐτοῦ ἐνίσχυσας, τῆς 

ἀρχαίας κατάρας τὴν ἧτταν ἀνακαλούμενος. 

Ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς ἡμῶν, Κύριε δόξα 

σοι. 

Καὶ νῦν. Σοῦ Μηναίου. 

Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον. 

Σῆς σεπτῆς Ἐσθῆτός σου τῇ καταθέσει, ἑορ-

τάζει σήμερον, ὁ σὸς πανύμνητε λαός, καὶ ἐ-

κτενῶς ἀνακράζει σοι· Φαῖρε Παρθένε, Φρι-

στιανῶν τὸ καύχημα. 

Μετὰ τὴν β´ τιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος γ´. Σὴν ὡραιότητα. 

Σὸ ἀναλλοίωτον τὸ τῆς θεότητος, καὶ τὸ ἑκού-

σιον πάθος σου Κύριε, εἰς ἑαυτὸν καταπλα-

γείς, ὁ ᾅδης ἐπωδύρετο· Σρέμω τὴν τοῦ σώμα-

τος, μὴ φθαρεῖσαν ὑπόστασιν· βλέπω τὸν ἀό-

ρατον, μυστικῶς πολεμοῦντά με· διὸ καὶ οὓς 

κατέχω κραυγάζουσι· Δόξα Φριστὲ τῇ ἀνα-

στάσει σου. 

Δόξα. 

Σὸ ἀκατάληπτον τὸ τῆς σταυρώσεως, καὶ ἀ-

νερμήνευτον τὸ τῆς ἐγέρσεως, θεολογοῦμεν 

οἱ πιστοί, ἀπόρρητον μυστήριον· σήμερον γὰρ 

θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἐσκύλευται, γένος δὲ ἀν-

θρώπινον, ἀφθαρσίαν ἐνδέδυται· διὸ καὶ εὐ-

χαρίστως κραυγάζομεν· Δόξα Φριστὲ τῇ ἀνα-

στάσει σου. 

Καὶ νῦν. Σοῦ Μηναίου. 

Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον. 

Ἑορτάζει σήμερον ἡ οἰκουμένη, τὴν σεπτὴν 

κατάθεσιν, τῆς σῆς Ἐσθῆτος ὦ σεμνή, καὶ με-

τὰ πόθου κραυγάζει σοι· Φαῖρε Παρθένε, πι-

στῶν ἡ βοήθεια. 

* * * 

ΑΝΑΣΑΙΜΑ ΕΤΛΟΓΗΣΑΡΙΑ 

*Μετὰ τὸν Ἄμωμον, τὰ Εὐλογητάρια+ 

Ἦχος πλ. α´. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Σῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος * κατεπλάγη ὁρῶν σε * 

ἐν νεκροῖς λογισθέντα, * τοῦ θανάτου δέ, ῶ-

τερ, * τὴν ἰσχὺν καθελόντα * καὶ σὺν ἑαυτ * 

τὸν Ἀδὰμ ἐγείραντα * καὶ ἐξ ᾅδου * πάντας ἐ-

λευθερώσαντα. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Σί τὰ μύρα * συμπαθῶς τοῖς δάκρυσιν, * ὦ μα-

θήτριαι, κιρνᾶτε; * ὁ ἀστράπτων * ἐν τ τάφῳ 

ἄγγελος * προσεφθέγγετο ταῖς μυροφόροις· * 

Ἴδετε ὑμεῖς * τὸν τάφον καὶ ἥσθητε· * ὁ ω-

τὴρ γὰρ * ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Λίαν πρωῒ * μυροφόροι ἔδραμον * πρὸς τὸ 

μνῆμά σου θρηνολογοῦσαι· * ἀλλ᾿ ἐπέστη * 

πρὸς αὐτὰς ὁ ἄγγελος καὶ εἶπε· * Θρήνου ὁ 

καιρὸς * πέπαυται· μὴ κλαίετε· * τὴν ἀνάστα-

σιν δὲ * ἀποστόλοις εἴπατε. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Μυροφόροι γυναῖκες * μετὰ μύρων ἐλθοῦσαι 

* πρὸς τὸ μνῆμά σου, ῶτερ, * ἐνηχοῦντο ἀγ-

γέλου * πρὸς αὐτὰς φθεγγομένου· * Σί μετὰ 

νεκρῶν * τὸν ζῶντα λογίζεσθε; * ὡς Θεὸς γὰρ 

* ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Τἱ  

καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 
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Προσκυνοῦμεν Πατέρα * καὶ τὸν τούτου Τἱόν 

τε * καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, * τὴν ἁγίαν Σριάδα 

* ἐν μιᾷ τῇ οὐσίᾳ, * σὺν τοῖς εραφὶμ * κρά-

ζοντες τὸ Ἅγιος, * ἅγιος, ἅγιος εἶ, Κύριε. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς  

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ζωοδότην τεκοῦσα, * ἐλυτρώσω, Παρθένε, * 

τὸν Ἀδὰμ ἁμαρτίας· * χαρμονὴν δὲ τῇ Εὔᾳ * 

ἀντὶ λύπης παρέσχες· * ῥεύσαντα ζωῆς, * ἴθυ-

νε πρὸς ταύτην δὲ * ὁ ἐκ σοῦ σαρκωθεὶς * Θε-

ὸς καὶ ἄνθρωπος. 

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· δόξα σοι 

ὁ Θεός. (ἐκ γ´) 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα... 

* * * 

ΤΠΑΚΟΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Ἡ Ὑπακοή. Ἦχος γ´. 

Ἐκπλήττων τῇ ὁράσει, δροσίζων τοῖς ῥήμα-

σιν, ὁ ἀστράπτων Ἄγγελος, ταῖς Μυροφόροις 

ἔλεγε· Σὸν ζῶντα τί ζητεῖτε ἐν μνήματι; ἠγέρ-

θη κενώσας τὰ μνήματα· τῆς φθορᾶς ἀλλοιω-

τήν, γνῶτε τὸν ἀναλλοίωτον· εἴπατε τ Θε· 

Ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου! ὅτι τὸ γένος ἔσωσας 

τῶν ἀνθρώπων. 

Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἦχος γ´. 

Ἀντίφωνον Α´. 

Σὴν αἰχμαλωσίαν ιών, σὺ ἐξείλου ἐκ Βαβυ-

λῶνος, κἀμὲ ἐκ τῶν παθῶν, πρὸς ζωὴν ἕλκυ-

σον Λόγε. 

Ἐν τ νότῳ οἱ σπείροντες, δάκρυσιν ἐνθέοις, 

θεριοῦσι στάχυας, ἐν χαρᾷ ἀειζωΐας. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ἀγαθοδωρία, ὡς Πατρὶ 

καὶ Τἱ συναστράπτει· ἐν ᾧ τὰ πάντα ζῇ καὶ 

κινεῖται. 

Ἀντίφωνον Β´. 

Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον τῶν ἀρε-

τῶν, μάτην κοπιῶμεν· τὴν δὲ ψυχὴν σκέπον-

τος, οὐδεὶς ἡμῶν πορθεῖται τὴν πόλιν. 

Σοῦ καρποῦ τῆς γαστρός, τ Πνεύματι υἱο-

ποιητῶς σοι τ Φριστ, ὡς Πατρὶ οἱ Ἅγιοι 

πάντοτε εἰσί. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἐνθεωρεῖται πᾶσα ἁγιότης, 

σοφία· οὐσιοῖ πᾶσαν γὰρ κτίσιν· αὐτ λα-

τρεύσωμεν, Θεὸς γὰρ ὡς Πατρί τε, καὶ Λόγῳ. 

Ἀντίφωνον Γ´. 

Οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, μακάριοι, τρίβους 

βαδιοῦνται τῶν ἐντολῶν, φάγονται, ζωηρὰν 

γὰρ παγκαρπίαν. 

Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου εὐφράνθητι, καθο-

ρῶν σου ποιμενάρχα, τὰ ἔκγονα φέροντα, 

κλάδους ἀγαθοεργίας. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ὁ πᾶς πλοῦτος τῆς δόξης, ἐξ 

οὗ χάρις καὶ ζωὴ πάσῃ τῇ κτίσει· σὺν Πατρὶ 

γάρ, ἀνυμνεῖται καὶ τ Λόγῳ. 

Προκείμενον. Χαλμὸς ῷε´ (95). 

Εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅτι Κύριος ἐβασίλευ-

σε· καὶ γὰρ κατώρθωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις 

οὐ σαλευθήσεται. (δίς) 

τίχ. ᾌσατε τ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε 

τ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ. 

Εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν... 

* * * 

ΣΑΞΙ ΕΨΘΙΝΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΤ 

Ὁ διάκονος· Σοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι ἅγιος εἶ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ... 

Ἀμήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως 

αὐτοῦ. 

Αἰνεσάτω πνοὴ… πᾶσα τὸν Κύριον. 
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Ὁ διάκονος· Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡ-

μᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου 

Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ´) 

Ὁ διάκονος· οφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁ-

γίου Εὐαγγελίου. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Καὶ τ Πνεύματί σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγε-

λίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει  

τὸ ἐνδιάτακτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον. 

Ἑωθινὸν Δ´  

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν (κδ´ 1-12). 

Σῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος ἦλθον 

γυναῖκες ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμα-

σαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς. Εὗρον δὲ 

τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημεί-

ου, καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ 

Κυρίου Ἰησοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τ διαπορεῖ-

σθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο 

ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτού-

σαις. Ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλι-

νουσῶν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν εἶπον πρὸς 

αὐτάς· Σί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νε-

κρῶν; Οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη· μνήσθητε 

ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, λέ-

γων ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδο-

θῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ 

σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 

Καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, καὶ ὑ-

ποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν 

ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοι-

ποῖς. Ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰω-

άννα καὶ Μαρία Ἰακώβου καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν 

αὐταῖς, αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦ-

τα. Καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος 

τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. Ὁ δὲ 

Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, 

καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα μό-

να, καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ γε-

γονός. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ Προεστὼς ἥ ὁ Ἀναγνώστης· 

Ἀνάστασιν Φριστοῦ θεασάμενοι, * προσκυνή-

σωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, * τὸν μόνον ἀ-

ναμάρτητον. * Σὸν σταυρόν σου, Φριστέ, προ-

σκυνοῦμεν * καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν * 

ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· * σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡ-

μῶν, * ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, * τὸ ὄνο-

μά σου ὀνομάζομεν. * Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ 

προσκυνήσωμεν * τὴν τοῦ Φριστοῦ ἁγίαν ἀ-

νάστασιν· * ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ ταυροῦ * 

χαρὰ ἐν ὅλῳ τ κόσμῳ. * Διὰ παντὸς εὐλο-

γοῦντες τὸν Κύριον, * ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστα-

σιν αὐτοῦ. * ταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς, 

* θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. 

Οἱ χοροὶ ψάλλουν ἀντιφωνικῶς κατὰ στίχον 

τὸν ν´ ψαλμόν, προτάσσοντες (ἐν Κυριακῇ) 

τὴν προφώνησιν Ἐλεῆμον. 

Ἦχος β´. 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου 

καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξά-

λειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου 

καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. 

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁ-

μαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός. 

οὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν 

σου ἐποίησα, ὅπως ἅν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λό-

γοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁ-

μαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ 

τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· 

πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην· ἀ-

γαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. 
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Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁ-

μαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξά-

λειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ 

πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις 

μου. 

Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, 

καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς 

ἀπ᾿ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου 

σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς 

ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σω-

τηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν 

δικαιοσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα 

μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. 

Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυ-

τώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τ Θε πνεῦμα συντετριμμένον· καρ-

δίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ 

Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν ι-

ών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Σότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφο-

ρὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. 

Σότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μό-

σχους. 

Ἐν Κυριακῇ προστίθεται εἰς τὸν τελευταῖον 

στίχον τὸ ἐφύμνιον· Καὶ ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 

Δόξα. 

Σαῖς τῶν Ἀποστόλων * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * 

ἐξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημά-

των. 

Καὶ νῦν. 

Σαῖς τῆς Θεοτόκου * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * ἐ-

ξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ τὸ πεντηκοστάριον. Ἦχος ὁ αὐτός. 

τίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός 

σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου 

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου, * καθὼς 

προεῖπεν, * ἔδωκεν ἡμῖν * τὴν αἰώνιον ζωὴν * 

καὶ μέγα ἔλεος. 

ῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν ου... Κύριε, ἐλέη-

σον (ιβ´). Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς... Ἀμήν. 

* * * 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕ 

Οἱ Κανόνες· ὁ Ἀναστάσιμος,  

καὶ ἐκ τοῦ Μηναίου τῆς Θεοτόκου οἱ δύω. 

ᾨδὴ α´. Ὁ Ἀναστάσιμος εἰς δ´. 

Ἦχος γ´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι, νεύματι θείῳ, εἰς μίαν συ-

ναγωγὴν συναθροίσας, καὶ τεμὼν θάλασσαν, 

Ἰσραηλίτῃ λα, οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, δεδοξα-

σμένος ὑπάρχει· αὐτ μόνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δε-

δόξασται. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὁ τὴν γῆν κατακρίνας τ παραβάντι, ἱδρῶ-

τος φέρειν καρπὸν τὰς ἀκάνθας, ἀκανθῶν 

στέφανον ἐκ παρανόμου χειρός, οὗτος ὁ Θεὸς 

ἡμῶν, σωματικῶς δεδεγμένος, τὴν κατάραν 

ἔλυσεν, ὅτι δεδόξασται. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Νικητὴς τροπαιοῦχος κατὰ θανάτου, ὁ θάνα-

τον δεδυκὼς ἀνεδείχθη· παθητὴν σάρκα γὰρ 

ἐμψυχωμένην λαβών, οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ 

συμπλακεὶς τ τυράννῳ, πάντας συνανέστη-

σεν, ὅτι δεδόξασται. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀληθῆ Θεοτόκον πάντα τὰ ἔθνη, δοξάζει σε 

τὴν ἀσπόρως τεκοῦσαν· ὑποδὺς μήτραν γὰρ 

ἡγιασμένην τὴν σήν, οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὸ 

καθ᾿ ἡμᾶς οὐσιώθη, καὶ Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, 

ἐκ σοῦ γεγέννηται. 
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Οἱ δύο Κανόνες τῆς Θεοτόκου,  

ὧν ὁ παρὼν φέρει Ἀκροστιχίδα τήν δε·  

Ἐσθῆτα τιμῶ τῆς πανάγνου Παρθένου. Ἰωσήφ. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. Σριστάτας κραταιούς. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἐσθῆτά σου σεπτήν, Θεοτόκε Παρθένε, τ τι-

μῶντί σε λα, δεδώρησαι ἀεί, ἱερὸν περιτείχι-

σμα· ὅθεν πᾶσαν ἐναντίων, ἐπανάστασιν 

πάντοτε, ἐκτρεπόμεθα σθένει τοῦ Πνεύμα-

τος. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

αρκὶ τοῦ δι᾿ ἡμᾶς, ἐξ ἁγνῶν σου αἱμάτων, 

γνωρισθέντος ἐπὶ γῆς, Ἐσθῆτα ἱεράν, ἐπαφῇ 

καθηγίασας, σώματός σού τε προσψαύσει, δι᾿ 

ἧς πάντας τοὺς δούλους σου, ἁγιάζεις Παρ-

θένε ὑμνοῦντάς σε. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Θησαύρισμα σεπτόν, τοῖς πιστῶς σε τιμῶσιν, 

ἐδωρήσω ἀγαθή, Παρθένε ἀληθῶς, τὴν τιμί-

αν Ἐσθῆτά σου, ἅπαντας καταπλουτοῦσα, 

δωρεαῖς Θείου Πνεύματος, καὶ θαυμάτων 

πολλαῖς ἐπιδείξεσιν. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἡ ἄσπιλος ἀμνάς, τὸν Ἀμνὸν ἡ τεκοῦσα, τοῦ 

Θεοῦ ὑπερφυῶς, δεδώρησαι ἡμῖν, τὴν τιμίαν 

Ἐσθῆτά σου, σπῖλον ὄντως καὶ ῥυτίδα, ἐκκα-

θαίρουσαν πάντοτε, τῶν αὐτὴν προσκυνούν-

των Πανάμωμε. 

Ἕτερος Κανών. 

Ἦχος ὁ αὐτός. Θαλάσσης, τὸ ἐρυθραῖον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Λαμπάδα, φωτοφανῆ καὶ ἄδυτον, ὁ τῆς πα-

νάγνου ναός, ὡς οὐρανὸς εὑράμενος φαι-

δρός, τὴν τιμίαν Ἐσθῆτα αὐτῆς, τὴν οἰκουμέ-

νην σήμερον, ταῖς τῶν χαρίτων αἰθριάζει αὐ-

γαῖς. 

Δόξα. 

Ἰσχύν τε, καὶ ἀσφαλείας σύνδεσμον, τὴν σὴν 

πανάχραντε, Ἐσθῆτα θείαν ὄντως ἀληθῶς, 

περιέχει ἡ πόλις σου, ὡς κράτος ἀδιάσπα-

στον· διὸ καὶ χαίρει καυχωμένη ἐν σοί. 

Καὶ νῦν. 

Σῆς πάλαι, ὡς ἀληθῶς ὑπέρτιμος, ἡ σὴ σορὸς 

Κιβωτοῦ, Θεογεννῆτορ ὤφθη τοῖς ἐν γῇ, οὐ 

τὰ σύμβολα φέρουσα, ἀλλὰ πιστῶς φυλάτ-

τουσα, τῆς ἀληθείας τὰ γνωρίσματα. 

ᾨδὴ γ´. Ὁ Ἀναστάσιμος. 

Ἦχος γ´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ ἐκ μὴ ὄντων τὰ πάντα παραγαγών, τ Λό-

γῳ κτιζόμενα, τελειούμενα Πνεύματι, Παντο-

κράτορ ὕψιστε, ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ στερέωσόν 

με. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Διὰ ταυροῦ σου Ἠσχύνθη ὁ ἀσεβής· εἰργά-

σατο βόθρον γάρ, ὃν ὀρύξας εἰσπέπτωκε· τα-

πεινῶν ὑψώθη δέ, Φριστὲ τὸ κέρας ἐν τῇ σῇ ἀ-

ναστάσει. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σῆς εὐσεβείας τὸ κήρυγμα τῶν ἐθνῶν, ὡς ὕ-

δωρ ἐκάλυψε τὰς θαλάσσας Υιλάνθρωπε· ἀ-

ναστὰς ἐκ τάφου γάρ, τὸ τῆς Σριάδος ἀπεκά-

λυψας φέγγος. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Δεδοξασμένα λελάληνται περὶ σοῦ, ἡ πόλις ἡ 

ἔμψυχος, τοῦ ἀεὶ βασιλεύοντος· διὰ σοῦ γὰρ 

Δέσποινα, τοῖς ἐπὶ γῆς Θεὸς συνανεστράφη. 

Σῆς Θεοτόκου. ᾨδὴ γ´.  

Ἦχος δ´. Ὅτι στεῖρα ἔτεκεν. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σὸ τερπνὸν ἁγίασμα, τὴν ἐπουράνιον πύλην, 

τὴν τοῦ Θεοῦ Μητέρα, ὑμνήσωμεν καὶ τὴν 

αὐτῆς, Ἐσθῆτα θεῖα βρύουσαν χαρίσματα, ἣν 

πόθῳ ἀσπασώμεθα. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀφθαρσίας ἔνδυμα, τοὺς τῇ φθορᾷ γυμνω-

θέντας, σοῦ τ ἀφθόρῳ τόκῳ, πάντας ἐνέδυ-
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σας σεμνή· οἷς τὴν σεπτὴν Ἐσθῆτά σου, δεδώ-

ρησαι ὄλβον ἀναφαίρετον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σὸν νεφέλαις Ἄχραντε, προσεπενδύοντα ὅ-

λον, τὸν Οὐρανὸν Ἐσθῆτί σου, περιέστειλας 

σεπτῇ, ἣν προσκυνοῦντες, πίστει σε δοξάζο-

μεν, σκέπη τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἰατρεῖον ἄμισθον, τοῖς ἀσθενοῦσιν ὑπάρχει, 

ὁ θεῖος οὗτος οἶκος· τὴν γὰρ Ἐσθῆτά σου ἁ-

γνή, πηγὴν ἀπαύστως βρύουσαν, ἰάματα κέ-

κτηται Πανάμωμε. 

Ἕτερος. Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σιμήσωμεν οἱ πιστοί, ὡς συναφείας πρὸς Θε-

ὸν σύνδεσμον, τὴν τῆς ἁγνῆς σήμερον, Ἐσθῆ-

τα πιστῶς εὐλαβούμενοι. 

Δόξα. 

Ἰάματα τοῖς πιστοῖς, ἡ πολύτιμος ἡμῖν σήμε-

ρον, τῆς ὑπερτίμου ἁγνῆς, Ἐσθὴς ἀναβρύει 

ἐν χάριτι. 

Καὶ νῦν. 

Ὡς δρόσος ἑωθινή, ἡ εὐφροσύνη σου Ἁγνὴ ῥέ-

ουσα, τὴν τῶν παθῶν κάμινον, τῶν σὲ ἀνυ-

μνούντων κοιμίζει ἀεί. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 

ΜΕΨΔΙΑ ΚΑΘΙΜΑΣΑ 

Ἐκ τοῦ Μηναίου. Κοντάκιον.  

Ἦχος δ´. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τ ταυρ. 

Περιβολὴν πᾶσι πιστοῖς ἀφθαρσίας, θεοχαρί-

τωτε Ἁγνὴ ἐδωρήσω, τὴν ἱερὰν Ἐσθῆτά σου, 

μεθ᾿ ἧς τὸ ἱερόν, σῶμά σου ἐσκέπασας, σκέ-

πη θεία ἀνθρώπων· ἧς περ τὴν κατάθεσιν, ἑ-

ορτάζομεν πόθῳ, καὶ ἐκβοῶντες κράζομεν 

πιστῶς· Φαῖρε Παρθένε, χριστιανῶν τὸ καύ-

χημα. 

Ὁ Οἶκος. 

Σὴν καθαρὰν καὶ ἀληθῆ σκηνὴν τοῦ Θεοῦ 

Λόγου, τὴν ἔμψυχον νεφέλην, καὶ στάμνον 

τὴν τοῦ Μάννα, τὴν Θεοτόκον Μαριάμ, πάν-

τες οἱ σωθέντες διὰ τοῦ τόκου αὐτῆς ἐν πίστει 

μακαρίσωμεν· καὶ τὴν σεπτὴν Ἐσθῆτα προ-

σπτυξώμεθα, ᾗπερ τὸν Δεσπότην περισχοῦ-

σα, ὡς βρέφος ἐβάστασε, φορέσαντα σάρκα, 

δι᾿ ἧς περ τῶν βροτῶν ἡ φύσις ἐπήρθη πρὸς 

μετάρσιον ζωὴν καὶ βασιλείαν· ὅθεν γεγηθό-

τες, κραυγάζομεν μεγαλοφώνως· Φαῖρε Παρ-

θένε, χριστιανῶν τὸ καύχημα. 

Μεσῴδιον Κάθισμα τῆς Θεοτόκου.  

Ἦχος δ´. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τ ταυρ. 

Οἱ τῶν θαυμάτων ποταμοὶ Θεοτόκε, ἐκ τῆς 

πανσέπτου σου σοροῦ προερχόμενοι, ὡς ἐξ 

Ἐδὲμ ποτίζουσι τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, χάρι-

τας προχέοντες, τοῖς πιστῶς σε τιμῶσιν· ὅθεν 

ἀνυμνοῦμέν σε, καὶ σεπτῶς εὐφημοῦμεν, καὶ 

εὐχαρίστως κράζομεν ἀεί· Φαῖρε ἡ μόνη, ἐλ-

πὶς τῶν ὑμνούντων σε. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Σὸ αὐτό. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

ὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΣΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟ, ΤΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τὰ Ἀναστάσιμα. 

Κοντάκιον. Ἦχος γ´. Ἡ παρθένος σήμερον. 

Ἐξανέστης σήμερον, ἀπὸ τοῦ τάφου Οἰκτίρ-

μον, καὶ ἡμᾶς ἐξήγαγες, ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ 

θανάτου· σήμερον Ἀδὰμ χορεύει, καὶ χαίρει 

Εὔα, ἅμα δέ, καὶ οἱ Προφῆται σὺν Πατριάρ-

χαις, ἀνυμνοῦσιν ἀκαταπαύστως, τὸ θεῖον 

κράτος τῆς ἐξουσίας σου. 

Ὁ Οἶκος. 

Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον χορευέτωσαν, 

καὶ Φριστὸν τὸν Θεὸν ὁμοφρόνως ὑμνείτω-

σαν, ὅτι τοὺς δεσμίους ἐκ τῶν τάφων ἀνέστη-

σε. υγχαίρει πᾶσα ἡ κτίσις, προσφέρουσα ἐ-

πάξια ᾄσματα, τ πάντων Κτίστῃ καὶ Λυτρω-

τῇ ἡμῶν· ὅτι τοὺς βροτοὺς ἐξ ᾅδου σήμερον, 
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ὡς ζωοδότης συνανελκύσας, πρὸς οὐρανοὺς 

συνανυψοῖ, καὶ καταρράσσει τοῦ ἐχθροῦ τὰς 

ἐπάρσεις, καὶ πύλας τοῦ ᾅδου διαθλάττει, τ 

θείῳ κράτει τῆς ἐξουσίας αὑτοῦ. 

υναξάριον. 

Σῇ Β´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμην ποιούμεθα 

τῆς ἐν τῇ Ἁγίᾳ σορ καταθέσεως τῆς τιμίας 

Ἐσθῆτος τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐν Βλα-

χέρναις, ἐπὶ Λέοντος τοῦ μεγάλου, καὶ Βηρί-

νης τῆς αὐτοῦ γυναικός. 

τίχ. Φιτὼν μὲν Τἱοῦ Φριστοφρουροῖς δημίοις, 

Ἐσθὴς δὲ Μητρὸς Φριστοφρουρήτῳ πόλει. 

Δευτερίῃ κατέθεντο σορ Ἐσθῆτα Πανάγνου. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς Ἀθλήσεως τοῦ Ἁ-

γίου Μάρτυρος Κοΐντου. 

τίχ. Θλασθεὶς σκέλη Κόιντος, ἐῤῥώσθη πάλιν, 

τεφθήσεται πλὴν καὶ θανὼν κοιν τέλει. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς 

ἡμῶν Ἰουβεναλίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσο-

λύμων. 

τίχ. Μνήμην γεραίρω τὴν Ἰουβεναλίου, 

Οὗ μνῆμα θεῖον ἡ Παλαιστίνη φέρει. 

Σαῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέη-

σον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

* 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ Δ´ τοῦ Ματθαίου, ἤ-

τοι τρίτῃ μετὰ τῶν Ἁγίων Πάντων, μνήμην ἐ-

πιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν Φίῳ ἀθλήσει καὶ 

ἀσκήσει διαλαμψάτων Ἁγίων. Μαρτύρων μὲν 

δέκα καὶ ἕξ· Ἀνδρέου, Ἀργέντη, Ἰσιδώρου, Ἀγ-

γελῆ, Ὀνουφρίου, Νικολάου, Νικήτα, ταμα-

τίου, Ἰωάννου, Νικολάου, Μάρκου, Γεωργίου, 

Δημητρίου, Θεοφίλου, Μανουήλ, Μυρόπης 

καὶ Μαρκέλλης. Ὁσίων δὲ ἕξ· Μακαρίου Κο-

ρίνθου, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Νικήτα, Ἰ-

ωάννου, Ἰωσήφ, Νικηφόρου καὶ Ματρώνης. 

τίχοι. Εἰς τοὺς Μάρτυρας. 

Φριστοῦ ἀθλητὰς ἡ Φίος γεραιρέτω,  

ταύτης γὰρ φρουροὶ τυγχάνουσι καὶ δόξα. 

Εἰς τοὺς Ὁσίους. 

Κέκτηται ὑμᾶς ἡ Φίος μακαρίως, 

Ὅσιοι Φριστοῦ, ἑξάφωτον λυχνίαν. 

Αἰγλήεσσαν ὁμήγυριν θεοειδῆ Φίος τιμᾷ. 

* * * 

ΚΑΣΑΒΑΙΑΙ 

Σῆς Θεοτόκου. 

Χάλλονται ἀπὸ τῆς 22ας επτεμβρίου μέχρι τῆς 7ης Νοεμ-

βρίου, ἀπὸ τῆς 10ης Υεβρουαρίου μέχρι τῆς ἐνάρξεως τοῦ 

Σριῳδίου, τῇ Β´, Δ´ καὶ Ε´ Κυριακῇ τῶν νηστειῶν καὶ ἀπὸ τῆς 

Κυριακῆς τῶν ἁγίων Πάντων μέχρι τῆς 26ης Ἰουλίου. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου * καὶ πληρωθήσεται 

Πνεύματος * καὶ λόγον ἐρεύξομαι * τῇ βασι-

λίδι Μητρί· * καὶ ὀφθήσομαι * φαιδρῶς πανη-

γυρίζων * καὶ ᾄσω γηθόμενος * ταύτης τὰ 

θαύματα. 

ᾨδὴ γ´. 

Σοὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θεοτόκε, * ἡ ζῶσα καὶ 

ἄφθονος πηγή, * θίασον συγκροτήσαντας * 

πνευματικόν, στερέωσον· * καὶ ἐν τῇ θείᾳ δό-

ξῃ σου * στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

ᾨδὴ δ´. 

Σὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλὴν * τῆς ἐκ τῆς 

Παρθένου σαρκώσεως * σοῦ τοῦ ὑψίστου * ὁ 

προφήτης Ἀββακοὺμ * κατανοῶν ἐκραύγαζε· 

* Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 

ᾨδὴ ε´. 

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα * ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου· * 

σὺ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρθένε, * ἔσχες ἐν μή-

τρᾳ * τὸν ἐπὶ πάντων Θεὸν * καὶ τέτοκας ἄ-

χρονον Τἱόν, * πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε * σωτηρί-

αν βραβεύοντα. 

ᾨδὴ ς´. 

Σὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον * τελοῦντες 

ἑορτὴν οἱ θεόφρονες * τῆς Θεομήτορος * δεῦ-

τε τὰς χεῖρας κροτήσωμεν, * τὸν ἐξ αὐτῆς τε-

χθέντα * Θεὸν δοξάζοντες. 

ᾨδὴ ζ´. 

Οὐκ ἐλάτρευσαν * τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες * 

παρὰ τὸν κτίσαντα· * ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλὴν * 

ἀνδρείως πατήσαντες * χαίροντες ἔψαλλον· * 

Ὑπερύμνητε, * ὁ τῶν πατέρων Κύριος * καὶ 

Θεός, εὐλογητὸς εἶ. 
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ᾨδὴ η´. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν τὸν 

Κύριον, * ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες αὐτὸν 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ * ὁ τόκος τῆς 

Θεοτόκου διεσώσατο, * τότε μὲν τυπούμενος· 

* νῦν δὲ ἐνεργούμενος * τὴν οἰκουμένην ἅπα-

σαν * ἀγείρει ψάλλουσαν· * Σὸν Κύριον ὑμνεῖ-

τε τὰ ἔργα * καὶ ὑπερυψοῦτε * εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας. 

* * * 

Ὁ διάκονος· Σὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύ-

νομεν. 

Η ῼΔΗ ΣΗ ΘΕΟΣΟΚΟΤ 

τίχ. α´. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, 

καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τ Θε τ 

σωτῆρί μου. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέ-

ραν * ἀσυγκρίτως τῶν εραφίμ, * τὴν ἀδια-

φθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως 

Θεοτόκον, * σὲ μεγαλύνομεν. 

τίχ. β´. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν 

τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μα-

καριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

τίχ. γ´. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, 

καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ 

εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐ-

τόν. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

τίχ. δ´. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, 

διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας 

αὐτῶν. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

τίχ. ε.´ Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ 

ὕψωσε ταπεινούς· πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγα-

θῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

τίχ. ῶ´. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ 

μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς 

πατέρας ἡμῶν, τ Ἀβραὰμ καὶ τ σπέρματι 

αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

Καταβασία. ᾨδὴ θ´. 

Ἅπας γηγενὴς * σκιρτάτω τ πνεύματι * λαμ-

παδουχούμενος· * πανηγυριζέτω δὲ * ἀΰλων 

νόων * φύσις, γεραίρουσα * τὴν ἱερὰν πανή-

γυριν * τῆς Θεομήτορος, * καὶ βοάτω· * Φαί-

ροις, παμμακάριστε * Θεοτόκε ἁγνή, ἀειπάρ-

θενε. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

* * * 

ΣΑ ΕΞΑΠΟΣΕΙΛΑΡΙΑ 

Ἦχος β´. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ὑψοῦτε Κύριον 

τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τ ὑποποδίῳ 

τῶν ποδῶν αὐτοῦ, … ὅτι ἅγιός ἐστιν. 

Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον Δ´. 

Σαῖς ἀρεταῖς ἀστράψαντες, ἴδωμεν ἐπιστάν-

τας, ἐν ζωηφόρῳ μνήματι, ἄνδρας ἐν ἀστρα-

πτούσαις, ἐσθήσεσι Μυροφόροις, κλινούσαις 

εἰς γῆν ὄψιν· τοῦ οὐρανοῦ δεσπόζοντος, ἔγερ-

σιν διδαχθῶμεν, καὶ πρὸς ζωήν, ἐν μνημείῳ 

δράμωμεν σὺν τ Πέτρῳ, καὶ τὸ πραχθὲν 

θαυμάσαντες, μείνωμεν Φριστὸν βλέψαι. 

Εἶθ᾿ οὕτω τῆς Θεοτόκου ἐκ τοῦ Μηναίου. 

Ἐξαποστειλάριον. Υῶς ἀναλλοίωτον Λόγε. 

Μόνη καὶ φύσιν καὶ χρόνον, ἐκαίνισας Θεο-

μῆτορ· ἄφθορος γάρ σου ὁ τόκος, ἄφθαρτος 

καὶ ἡ Ἐσθής, δι᾿ ἧς τὴν πόλιν σου σκέπεις, ᾗ 

καὶ τὰ σκῆπτρα, τῆς εὐσεβείας κρατύνεις. 

* * * 
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ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος γ´. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν 

Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 

ὑψίστοις. οὶ πρέπει ὕμνος τ Θε. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰ-

νεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. οὶ 

πρέπει ὕμνος τ Θε. 

Ἡ τιχολογία (Χαλμοὶ ρμη´, ρμθ´) καί· 

τιχηρὰ Ἀναστάσιμα. Ἦχος γ´. 

τίχ. α´. Σοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγρα-

πτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη, γνῶτε τοῦ φρικτοῦ μυ-

στηρίου τὴν δύναμιν· Φριστὸς γὰρ ὁ ωτὴρ ἡ-

μῶν, ὁ ἐν ἀρχῇ Λόγος, ἐσταυρώθη δι᾿ ἡμᾶς, 

καὶ ἑκὼν ἐτάφη, καὶ ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, τοῦ 

σῶσαι τὰ σύμπαντα. Αὐτὸν προσκυνήσωμεν. 

τίχ. β´. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐ-

τοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμε-

ως αὐτοῦ. 

Διηγήσαντο πάντα τὰ θαυμάσια, οἱ φύλακές 

σου Κύριε· ἀλλὰ τὸ συνέδριον τῆς ματαιότη-

τος, πληρῶσαν δώρων τὴν δεξιὰν αὐτῶν, 

κρύπτειν ἐνόμιζον τὴν ἀνάστασίν σου, ἣν ὁ 

κόσμος δοξάζει. Ἐλέησον ἡμᾶς. 

τίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 

αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς με-

γαλωσύνης αὐτοῦ. 

Φαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται, τῆς ἀναστάσε-

ως τὴν πεῖραν εἰληφότα· Μαρία γὰρ ἡ Μα-

γδαληνή, ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθεν, εὗρεν Ἄγγε-

λον ἐπὶ τὸν λίθον καθήμενον, τοῖς ἱματίοις ἐ-

ξαστράπτοντα, καὶ λέγοντα· Σί ζητεῖτε τὸν 

ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; οὐκ ἔστιν ᾧδε, ἀλλ᾿ 

ἐγήγερται, καθὼς εἶπε, προάγων ἐν τῇ Γαλι-

λαίᾳ. 

τίχ. δ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰ-

νεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Ἐν τ φωτί σου Δέσποτα, ὀψόμεθα φῶς φι-

λάνθρωπε· ἀνέστης γὰρ ἐκ τῶν νεκρῶν, σω-

τηρίαν τ γένει τῶν ἀνθρώπων δωρούμενος, 

ἵνα σε πᾶσα κτίσις δοξολογῇ, τὸν μόνον ἀνα-

μάρτητον. Ἐλέησον ἡμᾶς. 

Σῆς Θεοτόκου προσόμοια δ´. 

Ἦχος δ´. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 

τίχ. ε´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Ἡ σορὸς ἡ κατέχουσα, τὴν Ἐσθῆτά σου ἄ-

χραντε, κιβωτὸς τοῖς δούλοις σου ἁγιάσμα-

τος, καὶ ἱερὸν περιτείχισμα, καὶ δόξα καὶ καύ-

χημα, καὶ ἰάσεων πηγή, καθ᾿ ἑκάστην γνωρί-

ζεται· ἔνθα σήμερον, ἱερῶς ἀθροισθέντες ἀ-

νυμνοῦμεν, τὰ πολλά σου μεγαλεῖα, καὶ τῶν 

θαυμάτων τὸ πέλαγος. 

τίχ. ῶ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶ-

σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Ἴδε τόπος περίδοξος, ἴδε οἶκος ἀείφωτος, ἐν ᾧ 

τεθησαύρισται τῆς θεόπαιδος, Ἐσθὴς τιμία τῇ 

χάριτι. Προσέλθετε ἄνθρωποι, φωτισμὸν καὶ 

ἱλασμόν, ἐξ αὐτῆς ἀπαρύσασθαι, καὶ βοήσα-

τε, εὐχαρίστῳ καρδίᾳ· Παναγία, εὐλογοῦμέν 

σε Παρθένε, οἱ σεσωσμένοι τ τόκῳ σου. 

τίχ. Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν 

σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματός σου. 

Σὴν ἁγίαν κατάθεσιν, τῆς Ἐσθῆτός σου Δέ-

σποινα, ἑορτὴν κεκτήμεθα εὐφραινόμενοι· ὅ-

τι τῇ πόλει σου σήμερον, δοθῆναι ἠξίωσας, ἱε-

ρὰν περιβολήν, φυλακτήριον ἄσυλον, δῶρον 

τίμιον, ἀναφαίρετον πλοῦτον ἰαμάτων, ποτα-

μὸν πεπληρωμένον, τῶν χαρισμάτων τοῦ 

Πνεύματος. 

τίχ. Σὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ 

πλούσιοι τοῦ λαοῦ. 

Ὁ ναός σου πανάχραντε, ὡς πηγὴ ἀνεξάν-

τλητος, τῶν θαυμάτων σήμερον ἀναδέδει-

κται· οἱ ποταμοὶ γὰρ τῆς χάριτος, ἀφθόνως 

προχέονται, τῆς ἁγίας σου σοροῦ, καὶ πιστῶν 

τὴν διάνοιαν, κατευφραίνουσι, τῶν ἐν πίστει 

καὶ πόθῳ σοὶ βοώντων· Ἡ χαρὰ καὶ εὐφροσύ-

νη, καὶ ἡ ζωὴ σὺ ὑπάρχεις ἡμῶν. 
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Δόξα. Ἑωθινὸν Δ´. Ἦχος δ´. 

Ὄρθρος ἦν βαθύς, καὶ αἱ γυναῖκες ἦλθον ἐπὶ 

τὸ μνῆμά σου Φριστέ· ἀλλὰ τὸ σῶμα οὐχ εὑ-

ρέθη, τὸ ποθούμενον αὐταῖς· διὸ ἀπορουμέ-

ναις, οἱ ταῖς ἀστραπτούσαις ἐσθήσεσιν ἐπι-

στάντες. Σί τὸν ζῶντα, μετὰ τῶν νεκρῶν ζη-

τεῖτε; ἔλεγον· ἠγέρθη ὡς προεῖπε· τί ἀμνημο-

νεῖτε τῶν ῥημάτων αὐτοῦ; Οἷς πεισθεῖσαι, τὰ 

ὁραθέντα ἐκήρυττον· ἀλλ᾿ ἐδόκει λῆρος τὰ 

εὐαγγέλια· οὕτως ἦσαν ἔτι νωθεῖς οἱ Μαθη-

ταί· ἀλλ᾿ ὁ Πέτρος ἔδραμε, καὶ ἰδὼν ἐδόξασέ 

σου, πρὸς ἑαυτὸν τὰ θαυμάσια. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, * Θεοτόκε Παρ-

θένε· * διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ σαρκωθέντος, * ὁ 

ᾅδης Ἠχμαλώτισται, * ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, * 

ἡ κατάρα νενέκρωται, * ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, * 

ὁ θάνατος τεθανάτωται, * καὶ ἡμεῖς ἐζωοποι-

ήθημεν· * διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· * Εὐλογη-

τὸς Φριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, * ὁ οὕτως εὐδοκή-

σας, δόξα σοι. 

* * * 

Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  

εἰς τὸν ἦχον τῆς Κυριακῆς 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

Δόξα σοι τ δείξαντι τὸ φῶς. * Δόξα ἐν ὑψί-

στοις Θε * καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, * ἐν ἀνθρώ-

ποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, * εὐλογοῦμέν σε, * προσκυνοῦ-

μέν σε, * δοξολογοῦμέν σε, * εὐχαριστοῦμέν 

σοι * διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, * ἐπουράνιε Θεέ, * Πάτερ παν-

τοκράτορ· * Κύριε Τἱὲ μονογενές, * Ἰησοῦ Φρι-

στέ, * καὶ ἅγιον Πνεῦμα. 

Κύριε ὁ Θεός, * ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, * ὁ Τἱὸς τοῦ 

Πατρός, * ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, 

* ἐλέησον ἡμᾶς, * ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 

κόσμου. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, * ὁ καθήμενος 

ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, * καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὅτι σὺ εἶ μόνος ἅγιος, * σὺ εἶ μόνος Κύριος, * 

Ἰησοῦς Φριστός, * εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀ-

μήν. 

Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε * καὶ αἰ-

νέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα * καὶ εἰς τὸν 

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

Καταξίωσον, Κύριε, * ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ * ἀ-

ναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, * ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡ-

μῶν, * καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνο-

μά σου * εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

Γένοιτο, Κύριε, * τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, * κα-

θάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· * δίδαξόν με τὰ δικαιώ-

ματά σου. (ἐκ γ´) 

Κύριε, * καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν * ἐν γενεᾷ 

καὶ γενεᾷ. * Ἐγὼ εἶπα· * Κύριε, ἐλέησόν με· * 

ἴασαι τὴν ψυχήν μου, * ὅτι ἥμαρτόν σοι. 

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· * δίδαξόν με τοῦ 

ποιεῖν τὸ θέλημά σου, * ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· * ἐν τ φωτί σου ὀ-

ψόμεθα φῶς. 

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου * τοῖς γινώσκουσί 

σε. 

Ἅγιος ὁ Θεός, * ἅγιος ἰσχυρός, * ἅγιος ἀθάνα-

τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γ´) 

Δόξα Πατρὶ καὶ Τἱ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ-

νων. Ἀμήν. 

Ἅγιος ἀθάνατος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ πάλιν ἰσχυροτέρᾳ φωνῇ· 

Ἅγιος ὁ Θεός, * ἅγιος ἰσχυρός, * ἅγιος ἀθάνα-

τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον. Ἦχος δ´. 

ήμερον σωτηρία τ κόσμῳ γέγονεν· * ᾄσω-

μεν τ ἀναστάντι ἐκ τάφου * καὶ ἀρχηγ τῆς 

ζωῆς ἡμῶν· * καθελὼν γὰρ τ θανάτῳ τὸν 

θάνατον * τὸ νῖκος ἔδωκεν ἡμῖν * καὶ τὸ μέγα 

ἔλεος. 
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* * * * * 

ΕΙ ΣΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑΝ 

Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Σὰ τυπικὰ μετὰ τῶν μακαρισμῶν τοῦ ἤχου. 

Εἰ δὲ μή, τὰ Ἀντίφωνα. 

Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. Χαλμὸς ρβ´ (102). 

τίχ. α´. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ 

πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * ῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

τίχ. β´. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ 

μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις 

αὐτοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

τίχ. γ´. Κύριος ἐν τ οὐραν ἡτοίμασε τὸν 

θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων 

δεσπόζει. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

τίχ. δ´. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔρ-

γα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐ-

τοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

Ἀντίφωνον Β´. Ἦχος β´. Χαλμὸς ρμε´ (145). 

τίχ. α´. Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· αἰνέ-

σω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου· ψαλ τ Θε μου 

ἕως ὑπάρχω. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, * ὁ ἀναστὰς ἐκ νε-

κρῶν, * ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

τίχ. β´. Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς 

αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐ-

τοῦ. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

τίχ. γ´. Σὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 

γῆν, τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

τίχ. δ´. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ 

Θεός σου, ιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ὁ μονογενὴς Τἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, * ἀθά-

νατος ὑπάρχων * καὶ καταδεξάμενος * διὰ 

τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν * σαρκωθῆναι ἐκ τῆς 

ἁγίας Θεοτόκου * καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, * 

ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, * σταυρωθείς τε, 

Φριστὲ ὁ Θεός, * θανάτῳ θάνατον πατήσας, * 

εἷς ὢν τῆς ἁγίας Σριάδος, * συνδοξαζόμενος 

τ Πατρὶ * καὶ τ ἁγίῳ Πνεύματι, * σῶσον ἡ-

μᾶς. 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 

Ἀντίφωνον Γ´. Ἦχος γ´. Χαλμ. ριζ´ (117). 

τίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τ Κυρίῳ, ὅτι ἀγα-

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον τοῦ ἤχου. 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐ-

πίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὑτοῦ, 

ὁ Κύριος· ἐπάτησε τ θανάτῳ τὸν θάνατον· 

πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο· ἐκ κοιλίας 

ᾅδου ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τ κόσμῳ 

τὸ μέγα ἔλεος. 

τίχ. β´. Εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι 

τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ 

ἔλεος αὐτοῦ. 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ... 

τίχ. γ´. Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· 

ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ... 
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* * * 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΟΔΟ 

Εἰσοδικόν. Ἦχος β´.  
(Ἐὰν εἰσοδεύουν πολλοὶ ἱερεῖς, ψάλλουν αὐτοὶ τὸ εἰσοδικόν). 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν 

Φριστ. ῶσον ἡμᾶς Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ 

νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

* * * 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. Ἧχος γ´. 
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον) 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐ-

πίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὑτοῦ, 

ὁ Κύριος· ἐπάτησε τ θανάτῳ τὸν θάνατον· 

πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο· ἐκ κοιλίας 

ᾅδου ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τ κόσμῳ 

τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἀπολυτίκιον τῆς Θεοτόκου. Ἦχος πλ. δ´. 

Θεοτόκε ἀειπάρθενε, τῶν ἀνθρώπων ἡ σκέ-

πη, Ἐσθῆτα καὶ Ζώνην τοῦ ἀχράντου σου σώ-

ματος, κραταιὰν τῇ πόλει σου περιβολὴν ἐ-

δωρήσω, τ ἀσπόρῳ τόκῳ σου ἄφθαρτα δια-

μείναντα· ἐπὶ σοὶ γὰρ καὶ φύσις καινοτομεῖ-

ται καὶ χρόνος· διὸ δυσωποῦμέν σε, εἰρήνην 

τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡ-

μῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 

Κοντάκιον τῆς Θεοτόκου. Ἐκ τοῦ Μηναίου.  

Ἦχος δ´. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τ ταυρ. 

Περιβολὴν πᾶσι πιστοῖς ἀφθαρσίας, θεοχαρί-

τωτε Ἁγνὴ ἐδωρήσω, τὴν ἱερὰν Ἐσθῆτά σου, 

μεθ᾿ ἧς τὸ ἱερόν, σῶμά σου ἐσκέπασας, σκέ-

πη θεία ἀνθρώπων· ἧς περ τὴν κατάθεσιν, ἑ-

ορτάζομεν πόθῳ, καὶ ἐκβοῶντες κράζομεν 

πιστῶς· Φαῖρε Παρθένε, χριστιανῶν τὸ καύ-

χημα. 

* * * 

ΣΡΙΑΓΙΟ ΤΜΝΟ 

* * * 

ΑΠΟΣΟΛΟ 

Ἀπόστολον τῆς Θεοτόκου,  

ζήτει τῇ ΚΑ´ Νοεμβρίου, τῶν Εἰσοδίων. 

Προκείμενον τῆς Θεοτόκου  

καὶ Ἀλληλούϊα τοῦ ἤχου. 

Προκείμενον. Ἦχος γ´. ᾨδὴ τῆς Θεοτόκου 

(Λουκ. α´). 

Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ ἠγαλ-

λίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τ Θε τ σωτῆρί 

μου. 

τίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς 

δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαρι-

οῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνά-

γνωσμα. 

(θ´ 1-7). 

Ἀδελφοί, εἶχεν ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα 

λατρείας τό τε Ἅγιον κοσμικόν. κηνὴ γὰρ 

κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ 

ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέ-

γεται Ἅγια. Μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτα-

σμα σκηνὴ ἡ λεγομένη Ἅγια Ἁγίων, χρυσοῦν 

ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς δια-

θήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, 

ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ 

ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες 

τῆς διαθήκης, ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Φερουβὶμ 

δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν 

οὐκ ἔστι νῦν λέγειν κατὰ μέρος. Σούτων δὲ 

οὕτω κατεσκευασμένων εἰς μὲν τὴν πρώτην 

σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λα-

τρείας ἐπιτελοῦντες, εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅ-

παξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χω-

ρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ, καὶ 

τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων. 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος γ´. (Χαλμὸς λ´). 

τίχ. Ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυν-

θείην εἰς τὸν αἰῶνα· ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦ-

σαί με καὶ ἐξελοῦ με. 

Γενοῦ μοι εἰς Θεὸν ὑπερασπιστὴν καὶ εἰς οἶ-

κον καταφυγῆς τοῦ σῶσαί με. 
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ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Κυριακῆς Δ´ Ματθαίου. 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον (η´ 5-13). 

Σ καιρ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τ Ἰησοῦ εἰς Κα-

περναοὺμ προσῆλθεν αὐτ ἑκατόνταρχος 

παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ὁ παῖς 

μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δει-

νῶς βασανιζόμενος. Καὶ λέγει αὐτ ὁ Ἰησοῦς· 

Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. Καὶ ἀποκρι-

θεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκα-

νὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ 

μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. 

Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔ-

χων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τού-

τῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρ-

χου, καὶ ἔρχεται, καὶ τ δούλῳ μου, ποίησον 

τοῦτο, καὶ ποιεῖ. Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύ-

μασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· Ἀμὴν λέγω 

ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗ-

ρον. Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν 

καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται με-

τὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασι-

λείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας 

ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐ-

κεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀ-

δόντων. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τ ἑκατοντάρχῳ· 

Ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. Καὶ 

ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ γίνεται τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου. 

* * * 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  

τοῦ Ἱεροῦ Φρυσοστόμου. 

* * * 

Εἰς τό· Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας… 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς * μακαρίζειν σε τὴν 

Θεοτόκον, * τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώ-

μητον * καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. * Σὴν τι-

μιωτέραν τῶν Φερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέραν * 

ἀσυγκρίτως τῶν εραφίμ, * τὴν ἀδιαφθόρως * 

Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως Θεοτόκον, 

* σὲ μεγαλύνομεν. 

* * * 

Κοινωνικόν. 

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν. Ἀλλη-

λούϊα. 

Μετὰ τὴν μετάδοσιν. Ἦχος β´. 

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, * ἐλάβομεν 

Πνεῦμα ἐπουράνιον, * εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, 

* ἀδιαίρετον Σριάδα προσκυνοῦντες· * αὕτη 

γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν. 

Εἰς τό· Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί… 

Ἦχος β´. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν * αἰνέσεώς σου, 

Κύριε, * ὅπως ἀνυμνήσωμεν τὴν δόξαν σου, * 

ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς * τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν 

μυστηρίων· * τήρησον ἡμᾶς ἐν τ σ ἁγια-

σμ, * ὅλην τὴν ἡμέραν * μελετῶντας τὴν δι-

καιοσύνην σου. * Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλ-

ληλούϊα. 

Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν. Ἦχος β´. 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον * ἀπὸ τοῦ 

νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. (ἐκ γ´) 

Ἀπόλυσις· Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν... 

Δι᾿ εὐχῶν... Ἀμήν. 

* * * * * 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων τῆς Φίου. 

Ἦχος α´. Σῆς ἐρήμου πολίτης. 

Σοὺς ἐν Φίῳ ἀστέρας καὶ τοῦ λόγου θεράπον-

τας ὡς τῆς ἐκκλησίας φωστῆρας εὐφημήσω-

μεν ἅπαντες, δεκάδι σὺν ἑξάδι Ἀθλητῶν, ἑ-

ξάδα δὲ Ὁσίων εὐκλεῶν· τῆς γὰρ θείας ὀγδο-

άδος τῇ ἀστραπῇ πυρσεύουσι τοὺς κράζον-

τας· δόξα τ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τ θαυ-

μαστώσαντι, δόξα τ ἐνεργοῦντι δι᾿ ὑμῶν 

πᾶσιν ἰάματα. 

* * * * * 
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ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ᾨδαὶ δ´-θ´ τῶν κανόνων. 

ᾨδὴ δ´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος γ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἔθου πρὸς ἡμᾶς, κραταιὰν ἀγάπησιν Κύριε, 

τὸν μονογενῆ γάρ σου Τἱόν, ὑπὲρ ἡμῶν εἰς 

θάνατον δέδωκας· διό σοι κραυγάζομεν εὐχα-

ριστοῦντες, δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

τίγματα Φριστέ, συμπαθῶς καὶ μώλωπας ἤ-

νεγκας, ὕβριν ῥαπισμάτων καρτερῶν, καὶ μα-

κροθύμως φέρων ἐμπτύσματα, δι᾿ ὧν κατειρ-

γάσω μοι τὴν σωτηρίαν, δόξα τῇ δυνάμει σου 

Κύριε. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

ώματι θνητ, ἡ ζωὴ θανάτῳ, ὡμίλησας, τῆς 

ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν, καὶ στεναγμοῦ πε-

νήτων σου ἕνεκεν· καὶ φθείρας τὸν φθείραν-

τα δεδοξασμένε, πάντας συνανέστησας, μόνε 

Υιλάνθρωπε. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Μνήσθητι Φριστέ, ἧς ἐκτήσω ποίμνης τ πά-

θει σου, τῆς δεδοξασμένης σου Μητρός, τὰς 

συμπαθεῖς ἐντεύξεις δεξάμενος, καὶ ἐπισκε-

ψάμενος, κεκακωμένην ῥῦσαι, τῇ δυνάμει 

σου Κύριε. 

Σῆς Θεοτόκου. ᾨδὴ δ´.  

Ἦχος δ´. Δι᾿ ἀγάπησιν Οἰκτίρμον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Μεγαλύνωμεν τὴν μόνην εὐλογημένην, καὶ 

τὴν αὐτῆς Ἐσθῆτα, προσπτυξώμεθα πίστει, 

ὅπως ἀρυσώμεθα, τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὡς πολύτιμον θησαύρισμα κεκτημένη, ἡ σὲ 

τιμῶσα πόλις, τὴν Ἐσθῆτά σου Κόρη, πίστει 

κατασπάζεται, καὶ χάριν κομίζεται. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σὴν Ἐσθῆτά σου ὡς βρύουσαν ἀφθαρσίαν, 

καταστολήν τε δόξης, χρηματίζουσαν πᾶσι, 

τοῖς ὑμνολογοῦσί σε, τιμῶμεν Πανάμωμε. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἡ Πανάμωμος καὶ μόνη ἁγιωτέρα, τῶν Φε-

ρουβὶμ φανεῖσα, τὰς ψυχὰς ἡμῶν σῶσον, πά-

σης περιστάσεως, τῶν πίστει τιμώντων σε. 

Ἕτερος Κανών. ᾨδὴ δ´.  

Ἦχος δ´. Ἐπαρθέντα σε ἰδοῦσα. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὡς ὑπέρτιμον στερέωμα Θεοτόκε, ὁ Ποιητὴς 

καὶ Κτίστης, σὲ πηξάμενος ὥσπερ, ἄστροις 

κατεκόσμησε, ταῖς θείαις ἐλλάμψεσιν, αἷς 

καταφαιδρύνεις τὰ πέρατα. 

Δόξα. 

Ἀπὸ γῆς ἡμᾶς ἀνέλκει Θεογεννῆτορ, πρὸς 

οὐρανὸν ἡ θεία, Ἐσθής σου τ πόθῳ σεμνή, 

ταύτης ἀναφθέντας θερμῶς· διό σε δοξάζο-

μεν, ὡς αἰτίαν δόξης τῆς κρείττονος. 

Καὶ νῦν. 

Ἰδοὺ χάρις ἀνεξάντλητος δεῦτε πάντες, εἰλι-

κρινεῖ καρδίᾳ, ἀρύσασθε θεῖα, νάματα πηγά-

ζοντα, ἀφθόνως φιλέορτοι, τῆς σεπτῆς σοροῦ 

τῆς πανάγνου Μητρός. 

ᾨδὴ ε´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος γ´. Ὁ εἱρμός. 

Πρὸς σὲ ὀρθρίζω, τὸν τοῦ παντὸς Δημιουρ-

γόν, τὴν ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν εἰρήνην· 

διότι φῶς τὰ προστάγματά σου, ἐν οἷς με κα-

θοδήγησον. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Κριτῇ ἀδίκῳ, Ἑβραίων φθόνῳ προδοθεὶς ὁ 

Παντεπόπτης, καὶ ἅπασαν δικαίως, κρίνων 

τὴν γῆν, τὸν Ἀδὰμ τῆς πάλαι, ἐῤῥύσω κατα-

κρίσεως. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σὴν σὴν εἰρήνην, ταῖς Ἐκκλησίαις σου Φριστέ, 

τῇ ἀηττήτῳ δυνάμει τοῦ ταυροῦ σου, ὁ ἐκ 

νεκρῶν ἀναστὰς παράσχου, καὶ σῶσον τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 
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Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

κηνὴ ἁγία, καὶ Πλατυτέρα οὐρανῶν, ὡς τὸν 

ἐν πάσῃ ἀχώρητον τῇ κτίσει, Λόγον Θεοῦ δε-

ξαμένη, μόνη ἐδείχθης Ἀειπάρθενος. 

Σῆς Θεοτόκου. ᾨδὴ ε´.  

Ἦχος δ´. ὺ Κύριέ μου φῶς. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

ὺ Δέσποινα ἡμῖν, τοῖς σοῖς δούλοις δεδώρη-

σαι, κραταίωμα τὴν Ἐσθῆτα, καὶ τιμίαν σου 

Ζώνην, καὶ θεῖον περιτείχισμα. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Παράδεισος τερπνός, εὐωδίαν τοῦ Πνεύμα-

τος, πανάχραντε ἀποπέμπων, ὁ ναὸς ὁ κατέ-

χων, τὴν σὴν Ἐσθῆτα δέδεικται. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἁγίασον ἡμῶν, τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα, 

τῶν πίστει σου τὴν ἁγίαν, Παναγία Ἐσθῆτα, 

τιμώντων ὡς ὑπέρτιμον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ναοὺς ἡμᾶς Θεοῦ, τοῦ ἐν σοὶ ἐνοικήσαντος, 

ἀνάδειξον Θεοτόκε, τοὺς τ θείῳ να σου, 

πιστῶς σε μακαρίζοντας. 

Ἕτερος Κανών. ᾨδὴ ε´.  

Ἦχος δ´. Ὁ αὐτὸς εἱρμός. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

ὺ Κύριε τὴν σήν, Μητέρα ἐμεγάλυνας· σὺ ὕ-

ψωσας ὑπὲρ πάσας, νοερὰς ἐξουσίας, ἀσυγ-

κρίτως τὴν δόξαν αὐτῆς. (δίς) 

Δόξα. 

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀφθόνως ἐκβλύζουσα, 

σὺ ἄχραντε Θεοτόκε, ἐκ τιμίας σοροῦ σου, 

τοῖς πόθῳ προσκυνοῦσί σε. 

Καὶ νῦν. 

ὲ δύναμιν πιστοί, βασιλεῖς περιζώννυνται· 

σὲ σύνδεσμον Θεοτόκε, ἡ σὴ ἔχουσα πόλις, Ἐ-

σθῆτά σου σεμνύνεται. 

ᾨδὴ στ´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος γ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἄβυσσος ἐσχάτη ἁμαρτιῶν, ἐκύκλωσέ με καὶ 

ἐκλείπει τὸ πνεῦμά μου, ἀλλ᾿ ἐκτείνας Δέ-

σποτα, σὸν ὑψηλὸν βραχίονα, ὡς τὸν Πέτρον 

με, κυβερνῆτα διάσωσον. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἄβυσσος ἐλέους καὶ οἰκτιρμῶν, ἐκύκλωσέ με, 

τῇ εὐσπλάγχνῳ καθόδῳ σου· σαρκωθεὶς γὰρ 

Δέσποτα, καὶ γεγονὼς ἐν δούλου μορφῇ, ἐθε-

ούργησας, καὶ σεαυτ συνεδόξασας. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Νέκρωσιν ὑπέστη ὁ νεκρωτής, τὸν νεκρωθέν-

τα ζωωθέντα θεώμενος· τῆς σῆς ἀναστάσε-

ως, ταῦτα Φριστὲ τὰ σύμβολα, καὶ τοῦ πά-

θους σου, τοῦ ἀχράντου τὰ ἔπαθλα. 

Θεοτοκίον. 

Πάναγνε ἡ μόνη τ Πλαστουργ, καὶ τοῖς 

ἀνθρώποις, ὑπὲρ νοῦν μεσιτεύσασα, τὸν Τἱόν 

σου ἵλεων, τοῖς ἐπταικόσι δούλοις σου, καὶ ὑ-

πέρμαχον, χρηματίσαι δυσώπησον. 

Σῆς Θεοτόκου. ᾨδὴ στ´.  

Ἦχος δ´. Ἐβόησε προτυπῶν. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀνέδειξας, τῇ πασῶν Βασιλίδι τῶν πόλεων, ἡ 

τεκοῦσα, Βασιλέα τῶν ὅλων καὶ Κύριον, ἀῤ-

ῥαγὲς ὡς τεῖχος, τὴν σεπτὴν καὶ ἁγίαν Ἐσθῆ-

τά σου. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Γηθόμενοι, τῆς Παρθένου τὴν χάριν δοξάσω-

μεν, καὶ τὴν ταύτης, παναγίαν Ἐσθῆτα τιμή-

σωμεν, ἐξ ἧς πᾶσα ῥῶσις, ἀσθενοῦσιν ἀπαύ-

στως προέρχεται. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ναμάτων σε, ζωηῤῥύτων πηγὴν ἐπιστάμεθα, 

Θεοτόκε, καὶ τιμῶμεν τὴν θείαν Ἐσθῆτά σου, 

ἐξ ἧς τὰς ἰάσεις, καθ᾿ ἑκάστην πιστοὶ ἀρυό-

μεθα. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 
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Ὁ Κύριος, μετὰ σοῦ Θεοτόκε γενόμενος, τῶν 

ἀνθρώπων, ἑαυτ τὴν οὐσίαν Ὠκείωσε, καὶ 

τοῦ ἀλλοτρίου, ἐξ αὐτῆς πᾶσαν βλάβην ἐξώ-

ρισεν. 

Ἕτερος Κανών. ᾨδὴ στ´.  

Ἦχος δ´. Θύσω σοι, μετὰ φωνῆς. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὅλην σε, ὑπερφυῶς ἐδόξασε Κύριος, ὅλην ἐ-

λάμπρυνε Κόρη, ὅλην σε ἐτίμησεν ὑπὲρ λό-

γον, Θεοτόκε τ να σου, σὺν τῇ Ζώνῃ Ἐσθῆ-

τι καὶ θείᾳ ορ. 

Δόξα. 

Ἰσχύν σε, οἱ πιστοὶ κεκτημένοι καὶ καύχημα, 

περιζωννύονται δόξαν, τὴν σεπτήν σου Ζώ-

νην Θεοκυῆτορ, κατέχοντες, ὡς ὑπέρλαμ-

προν κόσμον καὶ τίμιον. 

Καὶ νῦν. 

Ἰδεῖν σου, Θεοτόκε τὴν δόξαν τὴν ἄφατον, 

πάλαι ὠδίνησαν θείως, οἱ Προφῆται πάντες· 

ἀλλ᾿ ἐπ᾿ ἐσχάτων, ἡμῖν ὤφθη, τῶν ἡμερῶν ὁ 

χρόνων ἐπέκεινα. 

ᾨδὴ ζ´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος γ´. Ὁ εἱρμός. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὡς πάλαι τοὺς εὐσεβεῖς, τρεῖς παῖδας ἐδρόσι-

σας, ἐν τῇ φλογὶ τῇ χαλδαϊκῇ, τ φωτιστικ 

τῆς θεότητος πυρί, καὶ ἡμᾶς καταύγασον, εὐ-

λογητὸς εἶ κράζοντας, ὁ Θεὸς ὁ τῶν πατέρων 

ἡμῶν. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐῤῥάγη τὸ τοῦ ναοῦ, φαιδρὸν καταπέτασμα, 

ἐν τ ταυρ τοῦ Δημιουργοῦ, τὴν ἐγκε-

κρυμμένην τ γράμματι δηλοῦν, τοῖς πιστοῖς 

ἀλήθειαν, εὐλογητὸς εἶ κράζουσιν, ὁ Θεὸς ὁ 

τῶν πατέρων ἡμῶν. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Νυγείσης σου τῆς πλευρᾶς, ῥανίδες θεόῤῥυ-

τοι, ζωοποιοῦ αἵματος Φριστέ, οἰκονομικῶς ἀ-

ποστάζουσαι εἰς γῆν, τοὺς ἐκ γῆς ἀνέπλα-

σαν, εὐλογητὸς εἶ κράζοντας, ὁ Θεὸς ὁ τῶν 

πατέρων ἡμῶν. 

Σριαδικόν. 

τίχ. Ἁγία Σριάς, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον 

ἡμᾶς. 

Σὸ Πνεῦμα τὸ ἀγαθόν, Πατρὶ συνδοξάσωμεν, 

καὶ τ Τἱ τ μονογενεῖ, μίαν ἐν τρισὶ πιστοὶ 

σέβοντες ἀρχήν, καὶ μίαν θεότητα, εὐλογη-

τὸς εἶ κράζοντες, ὁ Θεὸς ὁ τῶν πατέρων ἡ-

μῶν. 

Σῆς Θεοτόκου. ᾨδὴ ζ´.  

Ἦχος δ´. Ἀβραμιαῖοι ποτέ. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὑψηλοτάτῳ νοΐ, καὶ ταπεινῇ καρδίᾳ, τοῦ Βα-

σιλέως ὑψηλότατον, τὸν θρόνον δοξάσωμεν, 

τὴν παναγίαν Κόρην, τὴν κεχαριτωμένην. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Παστὰς Θεοῦ ἐκλεκτή, ἐν τῇ σεπτῇ σου ταύ-

τῃ, παστάδι πίστει τὴν Ἐσθῆτά σου, κειμένην 

σεβόμεθα, ὡς κιβωτὸν ἁγίαν, καὶ εὐσεβούν-

των σκέπην. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀνακαινίζεται πᾶς, ὁ προσιὼν ἐν πίστει, καὶ 

τὴν ἁγίαν ἀσπαζόμενος, σορὸν τὴν κατέχου-

σαν, τὴν σὴν ἁγνὴ Παρθένε, φωτοειδῆ Ἐσθῆ-

τα. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ῥύπου παντὸς ψυχικοῦ, καθαρτικὴ ὑπάρχει, 

ἡ σὴ Παρθένε παναμώμητε, σορὸς ἡ καλύ-

πτουσα, τὴν τὸ σεπτόν σου σῶμα, καλύψα-

σαν Ἐσθῆτα. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Θεογεννῆτορ Ἁγνή, τὴν σὲ τιμῶσαν πόλιν, 

λιμοῦ σεισμοῦ τε καὶ κακώσεως, ἁπάσης πε-

ρίσῳζε, καὶ ἐθνικῆς ἐφόδου, καὶ ἐναντίας 

βλάβης. 

Ἕτερος Κανών. ᾨδὴ ζ´.  

Ἦχος δ´. Ἐν τῇ καμίνῳ Ἀβραμιαῖοι. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 
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ὺ ὡς ἥλιος, δικαιοσύνης μόνος ὢν Ἀγαθέ, 

θείως τὸν ναόν, ἐφαίδρυνας τῆς σεμνῆς, τοῖς 

ποικίλοις σου χαρίσμασιν· ἐν ᾗ ἀνίσχουσα, 

τὰς ἀκτῖνας ἐκπέμπει Ἐσθῆτος αὐτῆς. 

Δόξα. 

Ὑπερβλύζουσιν, οἱ τῶν θαυμάτων θεῖοι Πά-

ναγνε, χάριν ἀληθῶς, κρατῆρές σου τοῖς πι-

στοῖς, καὶ ἀφθόνως τοῖς τιμῶσί σε, τῆς σοροῦ 

προχέονται, ὡς ἐξ ἄλλης Ἐδὲμ νοητοὶ ποτα-

μοί. 

Καὶ νῦν. 

Νῦν προσέλθετε, μετ᾿ εὐφροσύνης πάντες οἱ 

ἐπὶ γῆς· δεῦτε ἡ σορός, προτρέπεται μυστι-

κῶς, τῆς Κυρίας περιπτύξασθε, τὴν ὑπερέν-

δοξον, ἐν ἐμοὶ θησαυρισθεῖσαν ζώνην αὐτῆς. 

ᾨδὴ η´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος γ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἀστέκτῳ πυρὶ ἑνωθέντες, οἱ θεοσεβείας προ-

εστῶτες νεανίαι, τῇ φλογὶ δὲ μὴ λωβηθέντες, 

θεῖον ὕμνον ἔμελπον· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔρ-

γα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐῤῥάγη ναοῦ ἡ φαιδρότης, ὅτε ὁ ταυρός σου 

ἐπάγη ἐν Κρανίῳ, καὶ ἡ κτίσις συνεκλονεῖτο, 

φόβῳ ἀναμέλπουσα, εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔρ-

γα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἀνέστης Φριστὲ ἐκ τοῦ τάφου, καὶ τὸν πεπτω-

κότα τῇ ἀπάτῃ, διὰ ξύλου ἀνωρθώσω θείᾳ 

δυνάμει, κράζοντα καὶ λέγοντα, εὐλογεῖτε 

πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε 

εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ναὸς τοῦ Θεοῦ ἀνεδείχθης, ἔμψυχον χωρίον 

κιβωτός τε· τὸν ποιητήν, τοῖς βροτοῖς γὰρ Θε-

ογεννῆτορ, ἄχραντε κατήλλαξας, καὶ ἀξίως 

πάντα τὰ ἔργα ὑμνοῦμέν σε, καὶ ὑπερυψοῦ-

μεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Σῆς Θεοτόκου. ᾨδὴ η´.  

Ἦχος δ´. Λυτρωτὰ τοῦ παντὸς παντοδύναμε. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Εὐχαρίστοις φωναῖς ἀνυμνοῦμέν σε, τὴν 

παντοίων καλῶν ἡμῖν πρόξενον, καὶ τὴν σε-

πτὴν Ἐσθῆτά σου, ἀσπαζόμεθα Κόρη, ἀναβο-

ῶντες· Εὐλογεῖτε τὰ ἔργα τὸν Κύριον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Νοητὸν ὡς λαμπάδιον ἔχοντες, ἐν λυχνίᾳ 

τραπέζης προκείμενον, τὸ ἱερὸν μαφόριον, 

τῆς πανάγνου Παρθένου, τὰς τῆς καρδίας, 

φωτιζόμεθα κόρας ἑκάστοτε. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Οὐδαμῶς ἀμοιροῦντας κατέλιπες, ἱερᾶς σου 

Παρθένε προσψαύσεως, τοὺς ἀναξίους δού-

λους σου· ἀντὶ σώματος γάρ σου, τοῦ ζωηφό-

ρου, τὴν Ἐσθῆτά σου πᾶσι δεδώρησαι. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὑμνῳδίαις ἐνθέοις τιμήσωμεν, τοῦ Θεοῦ τὸ 

εὐρύχωρον σκήνωμα, τὴν ἐν μητράσι Πάνα-

γνον, τὴν οὐράνιον πύλην, δι᾿ ἧς ἐκλείσθη, ἡ 

πρὸς θάνατον πύλη ἀπάγουσα. 

Ἕτερος Κανών. ᾨδὴ η´.  

Ἦχος δ´. Φεῖρας ἐκπετάσας Δανιήλ. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἄγγελοι πανάχραντε ἁγνή, νῦν συγχορεύου-

σιν, ἐν τ σεπτ σου να, καὶ περιέπουσι Δέ-

σποινα, τὴν τιμίαν καὶ ἁγίαν σου, Ἐσθῆτα 

πόθῳ καὶ χαρᾷ, καὶ εὐφροσύνῃ πολλῇ προ-

σκυνοῦντες, καὶ ἀνυμνοῦντες τὴν δόξαν τοῦ 

γένους ἡμῶν. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Τἱὸν  

καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον·  

ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν  

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ῥάβδος ἡ τὸ ἄνθος τῆς ζωῆς, ἀναβλαστήσα-

σα, σὺ εἶ ἡ πάντων χαρά· ἡ πολυτίμητος ἄ-

χραντε, μυροθήκη ἡ τοῦ Πνεύματος· ὁ θησαυ-

ρὸς τῶν ἀγαθῶν· τῶν ἀρωμάτων πηγή, ἐξ ἧς 

μύρα, τῶν ἰαμάτων ἐκβλύζει ἡ θεία σορός. 
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Καὶ νῦν. 

Ὑμνοῦσι πανάχραντε Ἁγνή, τὰ μεγαλεῖά 

σου, αἱ νοεραὶ στρατιαί· ἀνακηρύττουσιν ἅ-

παντες, Πατριάρχαι καὶ Προφῆται τρανῶς, 

καὶ Ἀποστόλων ὁ χορός, Μαρτύρων πλήρω-

μα, καὶ Ὁσίων, ἅπαν τὸ πλῆθος· μεθ᾿ ὧν προ-

σκυνοῦμέν σε. 

ᾨδὴ θ´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος γ´. Ὁ εἱρμός. 

Καινὸν τὸ θαῦμα καὶ θεοπρεπές· τῆς Παρθέ-

νου γὰρ τὴν κεκλεισμένην πύλην, σαφῶς διο-

δεύει Κύριος, γυμνὸς ἐν εἰσόδῳ, καὶ σαρκοφό-

ρος ὤφθη ἐν ἐξόδῳ Θεός, καὶ μένει ἡ πύλη 

κεκλεισμένη· ταύτην ἀφράστως, ὡς Θεομήτο-

ρα μεγαλύνομεν. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Υρικτὸν ἰδέσθαι σὲ τὸν Ποιητήν, ἐπὶ ξύλου ἀ-

ναρτηθέντα Λόγε Θεοῦ, σαρκικῶς δὲ πά-

σχοντα, Θεὸν ὑπὲρ δούλων, καὶ ἐν μνημείῳ 

ἄπνουν κατακείμενον, νεκροὺς δὲ τοῦ ᾅδου 

λελυκότα· ὅθεν Φριστέ σε, ὡς παντοδύναμον 

μεγαλύνομεν. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Υθορᾶς θανάτου ἔσωσας Φριστέ, τοὺς προ-

πάτορας, κατατεθεὶς ἐν τάφῳ νεκρός, καὶ ζω-

ὴν ἐξήνθησας, νεκροὺς ἀναστήσας, χειραγω-

γήσας φύσιν τὴν βροτείαν πρὸς φῶς, καὶ θεί-

αν ἐνδύσας ἀφθαρσίαν· ὅθεν πηγήν σε, φω-

τὸς ἀειζώου μεγαλύνομεν. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ναὸς καὶ θρόνος ὤφθης τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾧ ᾤκη-

σεν ὁ ἐν ὑψίστοις πέλων, τεχθεὶς ἀπειράν-

δρως Πάναγνε, σαρκὸς μὴ ἀνοίξας ὅλως σου 

πύλας· ὅθεν ταῖς ἀλήκτοις σεμνὴ λιταῖς σου, 

τὰ φῦλα τῶν βαρβάρων, θᾶττον εἰς τέλος, τ 

βασιλεῖ ἡμῶν καθυπόταξον. 

Σῆς Θεοτόκου. ᾨδὴ θ´.  

Ἦχος δ´. Εὔα μὲν τ τῆς παρακοῆς νοσήματι. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἰδοὺ σὲ τὴν κλίνην ολομὼν γεραίρομεν, 

χαρμοσύνοις μελῳδήμασι· καὶ τὴν τιμίαν σου 

Ἐσθῆτα, ὡς ἄλλην κιβωτὸν ἁγιάσματος, κυ-

κλοῦντες τὰς ἰάσεις λαμβάνομεν, τὰς σωτη-

ρίους Ἀειπάρθενε. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὤφθη νῦν ἡ θεία σου σορὸς κατέχουσα, τὴν 

Ἐσθῆτα τὴν τιμίαν σου, ὥσπερ πηγὴ φωτὸς 

Παρθένε, ἀκτῖνας ἰαμάτων ἐκπέμπουσα, καὶ 

σκότος νοσημάτων διώκουσα· ἣν μετὰ πόθου 

ἀσπαζόμεθα. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

ήμερον συγχαίρουσιν ἡμῖν πανάμωμε, προ-

σκυνήσει τῆς Ἐσθῆτός σου, πᾶσαι οὐράνιαι 

δυνάμεις, Ἀπόστολοι Προφῆται καὶ Μάρτυ-

ρες, καὶ Ὅσιοι καὶ Δίκαιοι ἅπαντες, Δέσποινα 

μόνη ἀειπάρθενε. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἡγίασται ἅπασα ἡ γῆ πανάγιον, τοῦ Δεσπό-

του καταγώγιον, τῇ καταθέσει τῆς Ἐσθῆτος, 

τῆς σῆς καὶ ὁ Δαυῒδ ἐπαγάλλεται, τῆς πάλαι 

κιβωτοῦ προτυπούσης σε, τῇ καταπαύσει Ἀει-

πάρθενε. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Υαιδρὸν περιβόλαιον τὸ σὸν μαφόριον, ἐδω-

ρήσω καὶ προτείχισμα, τῇ σὲ τιμώσῃ Βασιλίδι, 

τῶν πόλεων πασῶν ὡς Βασίλισσα, ἁπάντων 

ποιημάτων τυγχάνουσα, Θεοκυῆτορ Μητρο-

πάρθενε. 

Ἕτερος Κανών. ᾨδὴ θ´.  

Ἦχος δ´. Λίθος ἀχειρότμητος ὄρους. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Θάλαμος ὑπέρτιμος οὗτος, Θεογεννῆτορ ἡ 

σορός σου, ὤφθη τὴν τιμίαν σου Ζώνην, καὶ 

τὴν Ἐσθῆτα παρθενικήν τε στολήν, καὶ νυμ-

φικὴν ὡς ἔχουσα, καὶ συντηροῦσα ὡς ζωῆς 

θησαυρόν. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ναὸν ἐκμιμούμενον πᾶσαν, τῶν οὐρανῶν 

τὴν εὐκοσμίαν, σήμερον πιστοὶ τῆς Παρθέ-

νου, κατειληφότες ταῖς τῶν θαυμάτων αὐ-
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γαῖς, ὥσπερ ἀστράσι λάμπουσι, καταυγαζό-

μεθα τῇ χάριτι. 

Δόξα. 

Ἔχει τὴν ἁγίαν σου Ζώνην, Θεογεννῆτορ ἡ 

σὴ πόλις, καὶ τὴν σὴν Ἐσθῆτα ὡς τεῖχος, καὶ 

τῶν δογμάτων θείαν ἑνότητα, καὶ ὀρθοδόξων 

καύχημα, καὶ βασιλέων τροπαιούχημα. 

Καὶ νῦν. 

Ὑμνοῦμεν τὴν ἄφατον δόξαν, καὶ τὴν ἀνεί-

καστόν σου χάριν· σὺ γὰρ εἶ πηγὴ τῆς σοφίας, 

ἐξ ἧς ὁ Λόγος πᾶσι προέρχεται, τοῖς σὲ τιμῶ-

σιν Ἄχραντε, καὶ μεγαλύνουσι τὸν τόκον σου. 

* * * * * 

 


