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4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

† ΚΥΡΙΑΚΗ Η´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  
«Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ» 

Μητροφάνους ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντι-
νουπόλεως (†326). Μάρθας καὶ Μαρίας ἀδελ-
φῶν τοῦ Λαζάρου. 

Τυπικὸν Πεντηκοσταρίου §§47-50. 
* * * * * 

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ 

ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δ´, 
καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἰδιόμελα γ´ δευτε-
ροῦντες τὸ πρῶτον. 

Ἦχος α´. 
 (ἐκ τῶν στιχηρῶν τοῦ μεγάλου ἑσπερινοῦ) 

Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν, καὶ Πνεύματος ἐ-
πιδημίαν, καὶ προθεσμίαν ἐπαγγελίας, καὶ 
ἐλπίδος συμπλήρωσιν· καὶ τὸ μυστήριον ὅ-
σον, ὡς μέγα τε καὶ σεβάσμιον! Διὸ βοῶμέν 
σοι· Δημιουργὲ τοῦ παντὸς Κύριε, δόξα σοι. 
(δίς) 

Γλώσσαις ἀλλογενῶν, ἐκαινούργησας Χριστὲ 
τοὺς σοὺς Μαθητάς, ἵνα δι᾿ αὐτῶν σε κηρύ-
ξωσι, τὸν ἀθάνατον Λόγον καὶ Θεόν, τὸν πα-
ρέχοντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· βρύει 
προφητείας, ἱερέας τελειοῖ, ἀγραμμάτους σο-
φίαν ἐδίδαξεν, ἁλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξεν, ὅ-
λον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ-
μοούσιε καὶ ὁμόθρονε, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, 
Παράκλητε, δόξα σοι. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. δ´. 
(ἐκ τῆς Λιτῆς) 

Ὅτε τὸ Πνεῦμά σου κατέπεμψας Κύριε, κα-
θημένοις τοῖς Ἀποστόλοις, τότε οἱ τῶν Ἑβραί-
ων παῖδες θεωροῦντες, ἐξίσταντο θάμβει· ἤ-
κουον γὰρ αὐτῶν φθεγγομένων, ἑτέραις ξέ-
ναις γλώσσαις, καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐχορήγει 
αὐτοῖς· ἰδιῶται γὰρ ὄντες, ἐσοφίσθησαν· καὶ 
τὰ ἔθνη πρὸς πίστιν ζωγρήσαντες, τὰ θεῖα 

ἐῤῥητόρευον· διὸ καὶ ἡμεῖς βοῶμέν σοι· Ὁ ἐπὶ 
γῆς ὀφθείς, καὶ ἐκ τῆς πλάνης σώσας ἡμᾶς, 
Κύριε, δόξα σοι. 

Ἀπόστιχα Ἰδιόμελα. Ἦχος β´. 
(ἐκ τῶν στιχηρῶν τοῦ μεγάλου ἑσπερινοῦ) 

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦ-
μα ἐπουράνιον, εὕρομεν Πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαί-
ρετον Τριάδα προσκυνοῦντες· αὕτη γὰρ ἡμᾶς 
ἔσωσε. 

Στίχ. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θε-
ός, καὶ Πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν ταῖς ἐγ-
κάτοις μου. 

Ἐν τοῖς Προφήταις ἀνήγγειλας ἡμῖν ὁδὸν σω-
τηρίας, καὶ ἐν Ἀποστόλοις ἔλαμψε, Σωτὴρ ἡ-
μῶν, ἡ χάρις τοῦ Πνεύματός σου· σὺ εἶ Θεὸς 
πρῶτος, σὺ καὶ μετὰ ταῦτα· καὶ εἰς τοὺς αἰῶ-
νας, σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Στίχ. Μὴ ἀπορρίψῃς με, ἀπὸ τοῦ προσώπου 
σου, καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέ-
λῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ. 

Ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑμνήσω σε τὸν Σωτῆρα 
τοῦ κόσμου, καὶ κλίνας γόνυ προσκυνήσω 
σου τὴν ἀήττητον δύναμιν, ἐν ἑσπέρᾳ, καὶ 
πρωΐ, καὶ μεσημβρίᾳ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὐ-
λογήσω σε Κύριε. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος ὁ αὐτός. 

Τριάδα ὁμοούσιον ὑμνολογήσωμεν, Πατέρα, 
καὶ Υἱόν, σὺν Ἁγίῳ Πνεύματι· οὕτω γὰρ ἐκή-
ρυξαν πάντες οἱ Προφῆται, καὶ Ἀπόστολοι 
μετὰ Μαρτύρων. 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ´. 

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσό-
φους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐ-
τοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι᾿ αὐτῶν τὴν οἰ-
κουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα 
σοι. (ἐκ γ´) 

Καὶ Ἀπόλυσις. 
* * * * * 
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ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

Εὐλογητὸς ὁ Θεός, Δεῦτε προσκυνήσωμεν 
(γ´) καὶ ὁ προοιμιακός, ἄνευ ψαλτηρίου. 

Εἶτα, Συναπτὴ μεγάλη ὑπὸ τοῦ Διακόνου. 

ΤΑ ΕΙΡΗΝΙΚΑ 

Ὁ διάκονος· Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 
κτλ. 

Οἱ δὲ χοροὶ εἰς ἑκάστην δέησιν τὸ Κύριε, ἐλέη-
σον μέχρι καὶ τῆς Ἀντιλαβοῦ, σῶσον... 

Ὁ διάκονος· Τῆς Παναγίας, ἀχράντου... 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 
* * * 

ΟΙ ΕΠΙΛΥΧΝΙΟΙ ΨΑΛΜΟΙ 

Ψαλμὸς ρμ´ (140). 

Ἦχος α´. 

Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου· εἰ-
σάκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς 
σέ, εἰσάκουσόν μου· πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δε-
ήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ. Εἰ-
σάκουσόν μου, Κύριε. 

Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα 
ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία 
ἑσπερινή. Εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 

Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου, καὶ θύ-
ραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου. 

Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πο-
νηρίας, τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁ-
μαρτίαις, 

Σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, 
καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐ-
τῶν. 

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

Ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις 
αὐτῶν· κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κρι-
ταὶ αὐτῶν. 

Ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου, ὅτι ἡδύνθησαν· 
ὡσεὶ πάχος γῆς ἐρράγη ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορ-
πίσθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην. 

Ὅτι πρὸς σέ, Κύριε Κύριε, οἱ ὀφθαλμοί μου· ἐ-
πὶ σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου. 

Φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος, ἧς συνεστήσαντό 
μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων 
τὴν ἀνομίαν. 

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

Ψαλμὸς ρμα´ (141). 

Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου 
πρὸς Κύριον ἐδεήθην. 

Ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν 
θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ. 

Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου, καὶ 
σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου. 

Ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ ἐπορευόμην, ἔκρυψαν παγί-
δα μοι. 

Κατενόουν εἰς τὰ δεξιὰ καὶ ἐπέβλεπον, καὶ 
οὐκ ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με. 

Ἀπώλετο φυγὴ ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ-
ζητῶν τὴν ψυχήν μου. 

Ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε· εἶπα· Σὺ εἶ ἡ ἐλπίς 
μου, μερίς μου εἶ, ἐν γῇ ζώντων. 

Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταπεινώ-
θην σφόδρα. 

Ῥῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκρα-
ταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ. 

Ἱστῶμεν στίχους ι´, καὶ ψάλλομεν ἑσπέρια 
στιχηρὰ ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς γ´ πρὸς ἦχον α´ 
δευτεροῦντες τὸ α´. Εἶτα ε´ πρὸς ἦχον β´ δευ-
τεροῦντες πάλιν τὸ α´. 

Ἦχος α´. 

Στίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου 
τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. 

Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν, καὶ Πνεύματος ἐ-
πιδημίαν, καὶ προθεσμίαν ἐπαγγελίας, καὶ 
ἐλπίδος συμπλήρωσιν· καὶ τὸ μυστήριον ὅ-
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σον, ὡς μέγα τε καὶ σεβάσμιον! Διὸ βοῶμέν 
σοι· Δημιουργὲ τοῦ παντὸς Κύριε, δόξα σοι. 

Στίχ. β´. Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀν-
ταποδῷς μοι. 

Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν, ... 

Στίχ. γ´. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε· Κύ-
ριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. 

Γλώσσαις ἀλλογενῶν, ἐκαινούργησας Χριστὲ 
τοὺς σοὺς Μαθητάς, ἵνα δι᾿ αὐτῶν σε κηρύ-
ξωσι, τὸν ἀθάνατον Λόγον καὶ Θεόν, τὸν πα-
ρέχοντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. δ´. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα 
εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 

Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· βρύει 
προφητείας, ἱερέας τελειοῖ, ἀγραμμάτους σο-
φίαν ἐδίδαξεν, ἁλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξεν, ὅ-
λον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ-
μοούσιε καὶ ὁμόθρονε, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, 
Παράκλητε, δόξα σοι. 

Ἦχος β´. 

Στίχ. ε´. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε 
Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλα-
σμός ἐστιν. 

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦ-
μα ἐπουράνιον, εὕρομεν Πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαί-
ρετον Τριάδα προσκυνοῦντες· αὕτη γὰρ ἡμᾶς 
ἔσωσε. 

Στίχ. Ϛ´. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά 
σε, Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λό-
γον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ... 

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

Ἐν τοῖς Προφήταις ἀνήγγειλας ἡμῖν ὁδὸν σω-
τηρίας, καὶ ἐν Ἀποστόλοις ἔλαμψε, Σωτὴρ ἡ-
μῶν, ἡ χάρις τοῦ Πνεύματός σου· σὺ εἶ Θεὸς 
πρῶτος, σὺ καὶ μετὰ ταῦτα· καὶ εἰς τοὺς αἰῶ-
νας, σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Στίχ. η´. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ 
πολλὴ παρ᾿ αὐτῷ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώ-

σεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐ-
τοῦ. 

Ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑμνήσω σε τὸν Σωτῆρα 
τοῦ κόσμου, καὶ κλίνας γόνυ προσκυνήσω 
σου τὴν ἀήττητον δύναμιν, ἐν ἑσπέρᾳ, καὶ 
πρωΐ, καὶ μεσημβρίᾳ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὐ-
λογήσω σε Κύριε. 

Στίχ. θ´. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, 
ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Ἐν ταῖς αὐλαῖς σου Κύριε, οἱ πιστοὶ τὸ γόνυ 
τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ὑποκλίναντες, ἀ-
νυμνοῦμέν σε τὸν ἄναρχον Πατέρα, καὶ τὸν 
συνάναρχον Υἱόν, καὶ τὸ συναΐδιον καὶ πανά-
γιον Πνεῦμα, τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον τὰς ψυ-
χὰς ἡμῶν. 

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

Τριάδα ὁμοούσιον ὑμνολογήσωμεν, Πατέρα, 
καὶ Υἱόν, σὺν Ἁγίῳ Πνεύματι· οὕτω γὰρ ἐκή-
ρυξαν πάντες οἱ Προφῆται, καὶ Ἀπόστολοι 
μετὰ Μαρτύρων. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. δ´.  
Λέοντος Δεσπότου. 

Δεῦτε λαοί, τὴν τρισυπόστατον Θεότητα προ-
σκυνήσωμεν, Υἱὸν ἐν τῷ Πατρί, σὺν ἁγίῳ 
Πνεύματι· Πατὴρ γὰρ ἀχρόνως ἐγέννησεν Υἱ-
όν, συναΐδιον καὶ σύνθρονον, καὶ Πνεῦμα ἅ-
γιον ἦν ἐν τῷ Πατρί, σὺν Υἱῷ δοξαζόμενον· 
μία δύναμις, μία οὐσία, μία Θεότης, ἣν προ-
σκυνοῦντες πάντες λέγομεν· Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ 
τὰ πάντα δημιουργήσας δι᾿ Υἱοῦ, συνεργίᾳ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἅγιος ἰσχυρός, δι᾿ οὗ 
τὸν Πατέρα ἐγνώκαμεν, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅ-
γιον ἐπεδήμησεν ἐν κόσμῳ. Ἅγιος ἀθάνατος, 
τὸ παράκλητον Πνεῦμα, τὸ ἐκ Πατρὸς ἐκπο-
ρευόμενον, καὶ ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον. Τριὰς 
ἁγία, δόξα σοι. 

* * * 
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ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΠΙΛΥΧΝΙΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ 

Ψαλλομένου τοῦ Καὶ νῦν γίνεται ἡ εἴσοδος ὑ-
πὸ τοῦ ἱερέως καὶ τοῦ διακόνου. 

Ὁ διάκονος· Σοφία· ὀρθοί. 

Ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἀναγνώστης  
τὴν ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν χῦμα· 

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, * ἀθανάτου Πατρός, 
* οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, * Ἰησοῦ Χριστέ, * 
ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, * ἰδόντες φῶς 
ἑσπερινόν, * ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, * καὶ ἅ-
γιον Πνεῦμα, Θεόν. * Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι και-
ροῖς * ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, * Υἱὲ Θεοῦ, 
ζωὴν ὁ διδούς· * διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει. 

Ἐὰν δὲ εἰσοδεύουν δύο ἢ περισσότεροι ἱερεῖς, 
ψάλλουν αὐτοὶ τὴν ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν. 

ΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Ὁ διάκονος· Ἑσπέρας προκείμενον. 

Καὶ ψάλλεται τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας.  
Ἦχος πλ. β´. Ψαλμὸς Ϟβ´ (92). 

Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσα-
το. (Ϟβ´ 1) 

Στίχ. α´. Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περι-
εζώσατο. (Ϟβ´ 1) 

Στίχ. β´. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, 
ἥτις οὐ σαλευθήσεται. (Ϟβ´ 1) 

ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

Καὶ τὰ ἐφεξῆς ἀναγνώσματα. 

Ἀριθμῶν τὸ Ἀνάγνωσμα (ια´ 16-29). 

Εἶπε Κύριος πρὸς Μωσῆν· Συνάγαγέ μοι ἑ-
βδομήκοντα ἄνδρας ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων 
τοῦ λαοῦ, οὓς σὺ αὐτὸς οἶδας, ὅτι οὗτοί εἰσι 
πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, καὶ γραμματεῖς αὐ-
τῶν· καὶ ἄξεις αὐτοὺς εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ 
Μαρτυρίου, καὶ στήσονται ἐκεῖ μετὰ σοῦ. Καὶ 
καταβήσομαι, καὶ λαλήσω ἐκεῖ μετὰ σοῦ, καὶ 
ἀφελῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἐπὶ σοί, καὶ ἐ-
πιθήσω ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ συναντιλήψομαι με-
τὰ σοῦ τὴν ὁρμὴν τοῦ λαοῦ, καὶ οὐκ οἴσεις 
αὐτοὺς σὺ μόνος. Καί συνήγαγε Μωσῆς ἑβδο-

μήκοντα ἄνδρας ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ 
λαοῦ, καὶ ἔστησεν αὐτοὺς κύκλῳ τῆς Σκηνῆς. 
Καὶ κατέβη Κύριος ἐν νεφέλῃ, καὶ ἐλάλησε 
πρὸς Μωσῆν, καὶ παρείλετο ἀπὸ τοῦ Πνεύμα-
τος τοῦ ἐπ᾿ αὐτοῦ, καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τούς ἑ-
βδομήκοντα ἄνδρας τοὺς πρεσβυτέρους. Ὡς 
δὲ ἐπανεπαύσατο τὸ Πνεῦμα ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ 
προεφήτευσαν ἐν τῇ παρεμβολῇ, καὶ οὐκέτι 
προσέθεντο. Καὶ κατελείφθησαν δύο ἄνδρες 
ἐν τῇ παρεμβολῇ· ὄνομα τῷ ἑνὶ Ἐλδάδ καὶ ὄ-
νομα τῷ δευτέρῳ Μωδάδ· καὶ ἐπανεπαύσατο 
ἐπ᾿ αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα· καὶ οὗτοι ἦσαν τῶν 
καταγεγραμμένων, καὶ οὐκ ἦλθον εἰς τὴν 
Σκηνήν· καὶ προεφήτευσαν ἐν τῇ παρεμβολῇ. 
Καὶ προσδραμὼν ὁ νεανίσκος, ἀπήγγειλε τῷ 
Μωσεῖ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, λέγων· Ἐλδὰδ καὶ 
Μωδὰδ προφητεύουσιν ἐν τῇ παρεμβολῇ. Καὶ 
ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ, ὁ παρεστη-
κὼς Μωσεῖ, ὁ ἐκλεκτὸς αὐτοῦ, εἶπε· Κύριε 
Μωσῆ, κώλυσον αὐτούς. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Μω-
σῆς· Μὴ ζηλοῖς σύ μοι; καὶ τὶς δῴη πάντα τὸν 
λαὸν Κυρίου προφήτας, ὅταν δῷ Κύριος τὸ 
Πνεῦμα αὑτοῦ ἐπ᾿ αὐτούς; 

Προφητείας Ἰωὴλ τὸ Ἀνάγνωσμα  
(β´ 23-27, γ´ 1-5). 

Τάδε λέγει Κύριος· Τὰ τέκνα Σιών, χαίρετε 
καὶ εὐφραίνεσθε ἐπὶ Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑμῶν, ὅτι 
ἔδωκεν ὑμῖν τὰ βρώματα εἰς δικαιοσύνην· καὶ 
βρέξει ὑμῖν ὑετὸν πρώϊμον καὶ ὄψιμον, κα-
θὼς ἔμπροσθεν· καὶ πλησθήσονται αἱ ἅλω-
νες σίτου, καὶ ὑπερεκχυθήσονται αἱ ληνοὶ οἴ-
νου καὶ ἐλαίου· καὶ ἀνταποδώσω ὑμῖν ἀντὶ 
τῶν ἐτῶν, ὧν κατέφαγεν ἡ ἀκρίς, καὶ ὁ βροῦ-
χος, καὶ ἡ ἐρυσίβη, καὶ ἡ κάμπη, καὶ ἡ δύνα-
μίς μου ἡ μεγάλη, ἣν ἐξαπέστειλα εἰς ὑμᾶς· 
καὶ φάγεσθε ἐσθίοντες, καὶ ἐμπλησθήσεσθε, 
καὶ αἰνέσετε τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑ-
μῶν, ὃς ἐποίησε μεθ᾿ ὑμῶν θαυμάσια, καὶ οὐ 
μὴ καταισχυνθῇ ὁ λαός μου εἰς τὸν αἰῶνα. 
Καὶ ἐπιγνώσεσθε, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ Ἰσραὴλ ἐ-
γώ εἰμι, καὶ ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ 
ἔστιν πλὴν ἐμοῦ· καὶ οὐ μὴ καταισχυνθῇ ἔτι ὁ 
λαός μου εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ἔσται μετὰ ταῦ-
τα, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν 
σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοί ὑμῶν, καὶ 
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αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν, 
ἐνύπνια ἐνυπνιασθήσονται, καὶ οἱ νεανίσκοι 
ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται. Καί γε ἐπὶ τοὺς δού-
λους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου, ἐν ταῖς ἡμέ-
ραις ἐκείναις, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου, 
καὶ προφητεύσουσι· καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ 
οὐρανῷ ἄνω, καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷ-
μα καὶ πῦρ, καὶ ἀτμίδα καπνοῦ· ὁ ἥλιος μετα-
στραφήσεται εἰς σκότος, καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷ-
μα, πρὶν ἐλθεῖν τὴν ἡμέρα Κυρίου τὴν μεγά-
λην, καὶ ἐπιφανῆ· καὶ ἔσται, πᾶς ὃς ἂν ἐπικα-
λέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου, σωθήσεται. 

Προφητείας Ἰεζεκιὴλ τὸ Ἀνάγνωσμα  
(λστ´ 24-28). 

Τάδε λέγει Κύριος· Λήψομαι ὑμᾶς ἐκ τῶν ἐ-
θνῶν, καὶ ἀθροίσω ὑμᾶς ἐκ πασῶν τῶν γαι-
ῶν, καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν ὑμῶν· καὶ 
ῥανῶ ἐφ᾿ ὑμᾶς ὕδωρ καθαρόν, καὶ καθαρι-
σθήσεσθε ἀπὸ πασῶν τῶν ἀκαθαρσιῶν ὑ-
μῶν, καὶ ἀπὸ πάντων τῶν εἰδώλων ὑμῶν, καὶ 
καθαριῶ ὑμᾶς· καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν και-
νήν, καὶ πνεῦμα καινὸν δώσω ὑμῖν· καὶ ἀφε-
λῶ τὴν καρδίαν τὴν λιθίνην ἐκ τῆς σαρκὸς ὑ-
μῶν, καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν σαρκίνην· καὶ τὸ 
πνεῦμά μου δώσω ἐν ὑμῖν, καὶ ποιήσω, ἵνα ἐν 
τοῖς δικαιώμασί μου πορεύησθε, καὶ τὰ κρί-
ματά μου φυλάξησθε, καὶ ποιήσητε· καὶ κα-
τοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα τοῖς πατρά-
σιν ὑμῶν, καὶ ἔσεσθέ μοι εἰς λαόν, κἀγὼ ἔσο-
μαι ὑμῖν εἰς Θεόν. 

* * * 

ΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ 

Ὁ διάκονος τὴν ἐκτενῆ δέησιν· Εἴπωμεν πάν-
τες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς κτλ. 

Ὁ χορὸς εἰς ἑκάστην δέησιν τὸ Κύριε, ἐλέη-
σον τρίς, εἰς δὲ τὴν τελευταίαν ἅπαξ. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Ὁ προεστώς ἢ ὁ ἀναγνώστης· 

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ ἀνα-
μαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. Εὐλογητὸς εἶ, 
Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνε-

τὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς 
αἰῶνας. Ἀμήν. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου 
ἐφ᾿ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. Εὐλο-
γητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά 
σου. Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα· συνέτισόν με τὰ 
δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε· φώτισόν 
με τοῖς δικαιώμασί σου. Κύριε, τὸ ἔλεός σου 
εἰς τὸν αἰῶνα· τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ πα-
ρίδῃς. Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ 
δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγί-
ῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Ὁ διάκονος· Πληρώσωμεν τὴν ἑσπερινὴν δέη-
σιν... 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· Ἀντιλαβοῦ, σῶσον... 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν... 

Ὁ χορὸς εἰς ἑκάστην δέησιν· Παράσχου, Κύρι-
ε. 

Ὁ διάκονος· Τῆς Παναγίας, ἀχράντου... 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Ὁ χορός· Καὶ τῷ πνεύματί σου. 

Ὁ διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν... 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν τῆς κεφαλοκλισίας καὶ 
τὴν ἐκφώνησιν· Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας 
σου... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 
* * * 

Εἰς τὴν Λιτήν, Ἰδιόμελα. 

Ἦχος β´. 

Ἐν τοῖς Προφήταις ἀνήγγειλας ἡμῖν ὁδὸν σω-
τηρίας, καὶ ἐν Ἀποστόλοις ἔλαμψε Σωτὴρ ἡ-
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μῶν, ἡ χάρις τοῦ Πνεύματός σου· σὺ εἶ Θεὸς 
πρῶτος, σὺ καὶ μετὰ ταῦτα· καὶ εἰς τοὺς αἰῶ-
νας σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑμνήσω σε τὸν Σωτῆρα 
τοῦ κόσμου, καὶ κλίνας γόνυ προσκυνήσω 
σου τὴν ἀήττητον δύναμιν, ἐν ἑσπέρᾳ, καὶ 
πρωΐ, καὶ μεσημβρίᾳ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὐ-
λογήσω σε, Κύριε. 

Ἐν ταῖς αὐλαῖς σου Κύριε, οἱ πιστοὶ τὸ γόνυ 
τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ὑποκλίναντες, ἀ-
νυμνοῦμέν σε τὸν ἄναρχον Πατέρα, καὶ τὸν 
συνάναρχον Υἱόν, καὶ τὸ συναΐδιον καὶ πανά-
γιον Πνεῦμα, τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον τὰς ψυ-
χὰς ἡμῶν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. δ´. 

Ὅτε τὸ Πνεῦμά σου κατέπεμψας Κύριε, κα-
θημένοις τοῖς Ἀποστόλοις, τότε οἱ τῶν Ἑβραί-
ων παῖδες θεωροῦντες, ἐξίσταντο θάμβει· ἤ-
κουον γὰρ αὐτῶν φθεγγομένων, ἑτέραις ξέ-
ναις γλώσσαις, καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐχορήγει 
αὐτοῖς· ἰδιῶται γὰρ ὄντες, ἐσοφίσθησαν· καὶ 
τὰ ἔθνη πρὸς πίστιν ζωγρήσαντες, τὰ θεῖα 
ἐῤῥητόρευον· διὸ καὶ ἡμεῖς βοῶμέν σοι· Ὁ ἐπὶ 
γῆς ὀφθείς, καὶ ἐκ τῆς πλάνης σώσας ἡμᾶς, 
Κύριε, δόξα σοι. 

* * * 

Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Ἰδιόμελα. 

Ἦχος πλ. β´. 

Ἀγνοοῦντα τὰ ἔθνη Κύριε, τὴν τοῦ παναγίου 
Πνεύματος, ἐν τοῖς Ἀποστόλοις σου γενομέ-
νην δύναμιν, τὴν ἐναλλαγὴν τῶν γλωσσῶν, 
μέθην εἶναι ἐνόμιζον· ἡμεῖς δὲ στηριχθέντες 
ὑπ᾿ αὐτῶν, ἀπαύστως οὕτω λέγομεν· Τὸ 
Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον, μὴ ἀντανέλῃς ἀφ᾿ ἡ-
μῶν, δεόμεθα Φιλάνθρωπε. 

Στίχ. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θε-
ός, καὶ Πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγ-
κάτοις μου. 

Κύριε, τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἡ ἐπιφοίτησις, 
τοὺς Ἀποστόλους σου ἐμφορήσασα, ἐν ἑτέ-
ραις γλώσσαις λαλεῖν παρεσκεύασεν· ὅθεν 
τὸ παράδοξον, τοῖς μέν ἀπίστοις μέθη ἐνομί-

ζετο, τοῖς δὲ πιστοῖς πρόξενον σωτηρίας· οὗ 
τῆς ἐλλάμψεως καὶ ἡμᾶς ἀξίωσον, δεόμεθα 
Φιλάνθρωπε. 

Στίχ. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου 
σου, καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέ-
λῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ. 

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς 
ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα 
πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς 
χορηγός, ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ κα-
θάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον 
Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. δ´. 

Γλῶσσαι ποτὲ συνεχύθησαν, διὰ τὴν τόλμαν 
τῆς πυργοποιΐας· γλῶσσαι δὲ νῦν ἐσοφίσθη-
σαν, διὰ τὴν δόξαν τῆς Θεογνωσίας. Ἐκεῖ κα-
τεδίκασε Θεὸς τοὺς ἀσεβεῖς τῷ πταίσματι· ἐν-
ταῦθα ἐφώτισε Χριστὸς τοὺς ἁλιεῖς τῷ Πνεύ-
ματι. Τότε κατειργάσθη ἡ ἀφωνία, πρὸς τιμω-
ρίαν· ἄρτι καινουργεῖται ἡ συμφωνία, πρὸς 
σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Τό, Νῦν ἀπολύεις... τὸ Τρισάγιον· καὶ τὸ  
Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ´. 

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσό-
φους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐ-
τοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι᾿ αὐτῶν τὴν οἰ-
κουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα 
σοι. (ἐκ γ´) 

Η ΑΠΟΛΥΣΙΣ 

Ὁ ἱερεύς· Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός... 

Ὁ ἀναγνώστης· Δόξα, καὶ νῦν. Κύριε, ἐλέη-
σον γ´. Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον. 

Ὁ ἱερεύς· Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν οὐρα-
νόθεν καταπέμψας τὸ πανάγιον Πνεῦμα ἐπὶ 
τοὺς ἁγίους αὐτοῦ μαθητὰς καὶ ἀποστόλους 
Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν... 

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν... 

Ὁ χορός· Ἀμήν.  
* * * * * 
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ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ 

Μετὰ τὸν ν´ ψαλμόν, τὰ διὰ τὴν λιτὴν ἰδιόμε-
λα τῆς ἑορτῆς ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ· τρι-
σάγιον κ.λπ. καὶ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς (ἅ-
παξ). 

Καὶ Ἀπόλυσις. 
* * * * * 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  
Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος πλ. δ´. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημέ-
νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγα-
θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

Στίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ 
τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

Στίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι 
θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 

Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ´. 

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσό-
φους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐ-
τοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι᾿ αὐτῶν τὴν οἰ-
κουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα 
σοι. (ἐκ γ´) 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

[Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ πολυέλεος τῆς ἑορτῆς] 

Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος δ´. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Τὴν μεθέορτον πιστοί, καὶ τελευταίαν ἑορ-
τήν, ἑορτάσωμεν φαιδρῶς· αὕτη ἐστὶ Πεντη-
κοστή, ἐπαγγελίας συμπλήρωσις, καὶ προθε-
σμίας· ἐν ταύτῃ γὰρ τὸ πῦρ, τοῦ Παρακλήτου 
εὐθύς, κατέβη ἐπὶ γῆς, ὥσπερ ἐν εἴδει γλωσ-
σῶν, καὶ Μαθητὰς ἐφώτισε, καὶ τούτους οὐ-
ρανομύστας ἀνέδειξε· Τὸ φῶς ἐπέστη, τοῦ 
Παρακλήτου, καὶ τὸν κόσμον, ἐφώτισε. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

Τὴν μεθέορτον πιστοί, ... 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, Κάθισμα, ὅμοιον. 

Ἡ τοῦ Πνεύματος πηγή, ἐπιδημοῦσα τοῖς ἐν 
γῇ, εἰς πυρφόρους ποταμούς, μεριζομένη νο-
ητῶς, τοὺς Ἀποστόλους ἐδρόσιζε φωταγω-
γοῦσα· καὶ γέγονεν αὐτοῖς, νέφος δροσῶδες 
τὸ πῦρ, φωτίζουσα αὐτούς, καὶ ὑετίζουσα 
φλόξ, δι᾿ ὧν ἡμεῖς ἐλάβομεν τὴν χάριν, διὰ 
πυρός τε καὶ ὕδατος. Τὸ φῶς ἐπέστη, τοῦ Πα-
ρακλήτου, καὶ τὸν κόσμον ἐφώτισε. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

Ἡ τοῦ Πνεύματος πηγή, ... 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. 

Ἦχος πλ. δ´. Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς. 

Μετὰ τὴν Ἔγερσιν Χριστέ, τὴν ἐκ τοῦ τάφου, 
καὶ τὴν πρὸς ὕψος οὐρανοῦ, θείαν Ἀνάληψιν, 
τοῖς θεόπταις τὴν δόξαν σου κατέπεμψας Οἰ-
κτίρμον, Πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαινίσας τοῖς Μα-
θηταῖς· ὅθεν, ὥσπερ κιθάρα μουσουργική, 
πᾶσιν ἐτρανολόγησαν, τῷ θείῳ πλήκτρῳ μυ-
στικῶς, Σῶτερ, τὰ ἀπηχήματα, καὶ τὴν οἰκο-
νομίαν σου. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

Μετὰ τὴν Ἔγερσιν Χριστέ, ... 
* * * 

Εὐλογητάρια οὐ ψάλλονται  
χάριν τῆς δεσποτικῆς ἑορτῆς. 

* * * 
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ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Οἱ Ἀναβαθμοί· τὸ α´ Ἀντίφωνον τοῦ δ´ ἤχου. 

Ἐκ νεότητός μου * πολλὰ πολεμεῖ με πάθη· * 
ἀλλ᾿ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ * καὶ σῶσον, Σωτήρ 
μου. (δίς) 

Οἱ μισοῦντες Σιών, * αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυ-
ρίου· * ὡς χόρτος γὰρ πυρὶ * ἔσεσθε ἀπεξη-
ραμμένοι. (δίς) 

Δόξα. 

Ἁγίῳ Πνεύματι * πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται * καὶ 
καθάρσει ὑψοῦται, * λαμπρύνεται * τῇ τριαδι-
κῇ Μονάδι * ἱεροκρυφίως. 

Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι * ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος 
ῥεῖθρα, * ἀρδεύοντα ἅπασαν τὴν κτίσιν * 
πρὸς ζωογονίαν. 

Προκείμενον. Ἦχος δ´. Ψαλμὸς ρμβ´ (142). 

Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ 
εὐθείᾳ. (δίς) 

Στίχ. Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, 
ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, 
εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου. 

Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν … 
* * * 

ΤΑΞΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ 

Ὁ διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

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

Ἀμήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· 
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως 
αὐτοῦ. 

Αἰνεσάτω πνοὴ… πᾶσα τὸν Κύριον. 

Ὁ διάκονος· Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡ-
μᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου 
Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ´) 

Ὁ διάκονος· Σοφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁ-
γίου Εὐαγγελίου. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Καὶ τῷ Πνεύματί σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγ-
γελίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ ἀναγινώσκει ὁ ἱερεὺς τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ 
Ὄρθρου τῆς ἑορτῆς ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης. 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (κ´ 19-23). 

Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββά-
των, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν 
οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰ-
ουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέ-
σον, καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. Καὶ τοῦτο 
εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν 
πλευρὰν αὐτοῦ. Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰ-
δόντες τὸν Κύριον. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 
πάλιν· Εἰρήνη ὑμῖν. Καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ 
πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐ-
νεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε Πνεῦμα 
ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίεν-
ται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ, οὐ λέγομεν,  
ἀλλ᾿ εὐθὺς τὸν Ν´ ψαλμόν, χῦμα. 

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. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν 
σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λό-
γοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁ-
μαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 
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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. 

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 ἡγεμονικῷ 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 τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον· καρ-
δίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ 
Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σι-
ών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφο-
ρὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μό-
σχους. 

Δόξα. 

Ταῖς τῶν Ἀποστόλων * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * 
ἐξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημά-
των. 

Καὶ νῦν. 

Ταῖς τῆς Θεοτόκου * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * ἐ-
ξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ τὸ παρὸν Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β´. 

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός 
σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου 
ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς 
ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα 
πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς 
χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ 
καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ 
σῶσον Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου... Κύριε, ἐλέη-
σον (ιβ´). Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς... Ἀμήν. 

* * * 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Οἱ δύο κανόνες τοῦ Πεντηκοσταρίου μετὰ 
τῶν εἱρμῶν αὐτῶν «ἄνευ στίχων» (ἀλλὰ μετὰ 

τοῦ Δόξα, Καὶ νῦν, εἰς τὰ δύο τελευταῖα 
τροπάρια ἑκάστης ᾠδῆς τοῦ β´ κανόνος). 

[Ὁ τοῦ βαρέος μετὰ τῶν Εἱρμῶν, εἰς δ/η´  
καὶ ὁ τοῦ δ´ μετὰ τῶν Εἱρμῶν, εἰς δ/στ´.] 

Ὁ Κανών, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς· Πεντηκοστὴν 
ἑορτάζομεν. Ποίημα Κοσμᾶ Μοναχοῦ. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος βαρύς. Ὁ εἱρμός. 

» Πόντῳ ἐκάλυψε Φαραὼ σὺν ἅρμασιν, ὁ 
συντρίβων πολέμους ἐν ὑψηλῷ βραχίονι· ᾄ-
σωμεν αὐτῷ, ὅτι δεδόξασται. (δίς) 

Τροπάρια. 

Ἔργῳ, ὡς πάλαι τοῖς Μαθηταῖς ἐπηγγείλω, 
τὸ Παράκλητον Πνεῦμα ἐξαποστείλας Χρι-
στέ, ἔλαμψας τῷ κόσμῳ φῶς, Φιλάνθρωπε. 

Νόμῳ τὸ πάλαι προκηρυχθὲν καὶ Προφήταις, 
ἐπληρώθη· τοῦ θείου Πνεύματος σήμερον, 
πᾶσι γὰρ πιστοῖς χάρις ἐκκέχυται. 

Ἕτερος Κανὼν Ἰαμβικός. 

Οὗ ἡ Ἀκροστιχὶς διὰ στίχων Ἡρωελεγείων· 
Θειογενὲς Λόγε, Πνεῦμα Παράκλητον πάλιν ἄλλον, 

Ἐκ Γενέτου κόλπων ἦκας ἐπιχθονίοις, 
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Οἷα πυρὸς γλώσσῃσι φέρον Θεότητος ἀΰλου. 
Σῆμα τεῆς φύτλης, καὶ χάριν ὑμνοπόλοις. 

Ποίημα Κυρίου Ἰωάννου τοῦ Ἀρκλᾶ. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

» Θείῳ καλυφθεὶς ὁ βραδύγλωσσος γνόφῳ. 
» Ἐῤῥητόρευσε τὸν θεόγραφον νόμον· 
» Ἰλὺν γὰρ ἐκτινάξας ὄμματος νόου, 
» Ὁρᾷ τὸν ὄντα, καὶ μυεῖται Πνεύματος 
» Γνῶσιν, γεραίρων ἐνθέοις τοῖς ᾄσμασιν. 
(δίς) 

Τροπάρια. 

Δόξα. 

Ἔφη τὸ σεπτὸν καὶ σεβάσμιον στόμα· 
Νοσφισμὸς ὑμῖν οὐ γενήσεται φίλοις. 
Ἐγὼ γάρ εἰς πατρῷον ὕψιστον θρόνον 
Συνεδριάζων, ἐκχεῶ τοῦ Πνεύματος, 
Λάμψαι ποθοῦσι, τὴν χάριν τὴν ἄφθονον. 

Καὶ νῦν. 

Ὄρος βεβηκώς, ἀτρεκέστατος Λόγος, 
Γαληνόμορφον ἐκτελεῖ τὴν καρδίαν· 
Ἔργον γὰρ ἐκπεράνας, εὔφρανε φίλους, 
Πνοῇ βιαίᾳ, καὶ πυρὸς γλωττήμασι, 
Νείμας τὸ Πνεῦμα Χριστός, ὡς ὑπέσχετο. 

ᾨδὴ γ´. Ἦχος βαρύς. Ὁ εἱρμός. 

» Τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν τοῖς Μαθηταῖς, Χρι-
στέ, ἕως ἂν ἐνδύσησθε ἔφης, καθίσατε ἐν Ἱε-
ρουσαλήμ· ἐγὼ δὲ ὡς ἐμὲ Παράκλητον ἄλ-
λον, Πνεῦμα τὸ ἐμόν τε καὶ Πατρὸς ἀποστε-
λῶ, ἐν ᾧ στερεωθήσεσθε. (δίς) 

Τροπάριον. 

Ἡ τοῦ θείου Πνεύματος ἐπιδημήσασα δύνα-
μις, τὴν μερισθεῖσαν πάλαι φωνήν, κακῶς ὁ-
μονοησάντων, εἰς μίαν ἁρμονίαν θείως συνῆ-
ψε, γνῶσιν συνετίζουσα πιστοὺς τῆς Τριάδος, 
ἐν ᾗ ἐστερεώθημεν. (δίς) 

Εἱρμὸς ἄλλος. Ἦχος δ´. 

» Ἔῤῥηξε γαστρὸς ἠτεκνωμένης πέδας, 
» Ὕβριν τε δυσκάθεκτον εὐτεκνουμένης, 
» Μόνη προσευχὴ τῆς Προφήτιδος πάλαι 
» Ἄννης, φερούσης πνεῦμα συντετριμμένον, 

» Πρὸς τὸν δυνάστην, καὶ Θεὸν τῶν γνώσεων. 
(δίς) 

Τροπάρια. 

Δόξα. 

Ἄληπτός ἐστιν ἡ Θεαρχικωτάτη· 
Ῥήτρας γὰρ ἐξέφηνε τοὺς ἀγραμμάτους, 
Ἅλις σοφιστὰς συστομίζοντας λόγῳ, 
Καὶ τῆς βαθείας νυκτὸς ἐξαιρουμένους, 
Λαοὺς ἀπείρους, ἀστραπῇ τοῦ Πνεύματος. 

Καὶ νῦν. 

Ἦν ἐκπορευτὸν ἐξ ἀγεννήτου φάους, 
Τὸ πανσθενουργόφωτον ἄφθιτον σέλας, 
Οὗ τὴν δι᾿ Υἱοῦ πατρικῆς ἐξουσίας, 
Νῦν ἐμφανίζει συμφυῆ φρυκτωρίαν, 
Πυρῶδες ἦχος ἐν Σιὼν τοῖς ἔθνεσιν. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 

ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ´. Τὸ προσταχθέν. 

Οἱ τοῦ Σωτῆρος ἐρασταὶ χαρᾶς ἐπλήσθησαν, 
καὶ θάρσος ἔλαβον, οἱ πρῴην δειλιῶντες, ὡς 
τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον σήμερον ἐξ ὕψους, κα-
τῆλθεν ἐπὶ τὸν οἶκον τῶν Μαθητῶν, καὶ ἄλ-
λος ἄλλα ἐλάλει πρὸς τοὺς λαούς· γλῶσσαι 
γὰρ διεσπάρησαν, ὁρώμεναι ὡσεὶ πυρός, καὶ 
τούτους οὐ κατέφλεξαν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐδρό-
σισαν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

Οἱ τοῦ Σωτῆρος ἐρασταὶ  ... 
* * * 

Εἶτα αἱ δ´, ε´ καὶ Ϛ´ ᾠδαὶ τῶν κανόνων. 

ᾨδὴ δ´. Ἦχος βαρύς. Ὁ εἱρμός. 

» Κατανοῶν ὁ Προφήτης, τὴν ἐπ᾿ ἐσχάτων 
σου Χριστὲ ἔλευσιν, ἀνεβόα· τὴν σὴν εἰσακή-
κοα Κύριε δυναστείαν, ὅτι πάντας τοῦ σῶσαι, 
τοὺς χριστούς σου ἐλήλυθας. (δίς) 
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Τροπάρια. 

Ὁ ἐν Προφήταις λαλήσας, καὶ διὰ νόμου κη-
ρυχθείς, πρῴην τοῖς ἀτελέσι, Θεὸς ἀληθὴς ὁ 
Παράκλητος, τοῖς τοῦ Λόγου ὑπηρέταις καὶ 
μάρτυσι, γνωρίζεται σήμερον. 

Σῆμα Θεότητος φέρον, τοῖς Ἀποστόλοις ἐν 
πυρί, Πνεῦμα κατεμερίσθη, καὶ ξέναις ἐν 
γλώσσαις ἐνέφηνεν, ὡς πατρόθεν θεῖον σθέ-
νος, ἐρχόμενον ἐστὶν αὐτοκέλευστον. 

Εἱρμὸς ἄλλος. Ἦχος δ´. 

» Ἄναξ ἀνάκτων, οἶος ἐξ οἴου μόνος, 
» Λόγος προελθών, Πατρὸς ἐξ ἀναιτίου. 
» Ἰσοσθενές σου Πνεῦμα τοῖς Ἀποστόλοις, 
» Νημερτὲς ἐξέπεμψας ὡς εὐεργέτης, 
» ᾌδουσι· Δόξα τῷ κράτει σου, Κύριε. 

Τροπάρια. 

Λουτρὸν τὸ θεῖον τῆς παλιγγενεσίας, 
Λόγῳ κεραννὺς συντεθειμένῃ φύσει, 
Ὀμβροβλυτεῖς μοι ῥεῖθρον ἐξ ἀκηράτου 
Νενυγμένης σου πλευρᾶς, ὦ Θεοῦ Λόγε, 
Ἐπισφραγίζων τῇ ζέσει τοῦ Πνεύματος. 

Δόξα. 

Κάμπτει τὰ πάντα τῷ Παρακλήτῳ γόνυ, 
Γόνῳ τε Πατρός, Πατρὶ συμφυεστάτῳ· 
Ἐν γὰρ προσώποις οἶδε τριττοῖς οὐσίαν, 
Νημερτές, ἀπρόσιτον, ἄχρονον, μίαν· 
Ἔλαμψε φῶς γὰρ ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος. 

Καὶ νῦν. 

Τελεῖσθε πάντες τῇ Θεαρχικωτάτῃ, 
Ὅσοι λατρευταὶ τῆς τριφεγγοῦς οὐσίας· 
Ὑπερφυῶς τελεῖ γὰρ ὡς εὐεργέτης, 
Καὶ πυρσολαμπεῖ Χριστὸς εἰς σωτηρίαν, 
Ὅλην πορίζων τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος. 

ᾨδὴ ε´. Ἦχος βαρύς. Ὁ εἱρμός. 

» Τὸ διὰ τὸν φόβον σου ληφθὲν Κύριε, ἐν γα-
στρὶ τῶν Προφητῶν, καὶ κυηθὲν ἐπὶ τῆς γῆς 
πνεῦμα σωτηρίας, ἀποστολικὰς καρδίας κτί-
ζει καθαράς, καὶ ἐν τοῖς πιστοῖς εὐθὲς ἐγκαι-
νίζεται· φῶς γὰρ καὶ εἰρήνη, διότι τὰ σὰ προ-
στάγματα. (δίς) 

Τροπάριον. 

Ἡ ἐπιφοιτήσασα ἰσχὺς σήμερον, αὕτη Πνεῦ-
μα ἀγαθόν· Πνεῦμα σοφίας Θεοῦ· Πνεῦμα ἐκ 
Πατρὸς ἐκπορευτόν, καὶ δι᾿ Υἱοῦ πιστοῖς ἡμῖν 
πεφηνός· μεταδοτικόν, ἐν οἷς κατοικίζεται 
φύσει, τῆς ἐν ᾗ κατοπτεύεται ἁγιότητος. (δίς) 

Εἱρμὸς ἄλλος. Ἦχος δ´. 

» Λυτήριον κάθαρσιν ἀμπλακημάτων, 
» Πυρίπνοον δέξασθε Πνεύματος δρόσον, 
» Ὦ τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας· 
» Νῦν ἐκ Σιὼν γὰρ ἐξελήλυθε νόμος, 
» Ἡ γλωσσοπυρσόμορφος Πνεύματος χάρις. 

Τροπάρια. 

Δόξα. 

Καθώς περ εὐδόκησεν αὐτεξουσίως, 
Ἀδέσποτον κάτεισι Πνεῦμα πατρόθεν, 
Σοφίζον ἐν γλώσσῃσι τοὺς Ἀποστόλους 
Ἐπισφραγίζον τὸν φερέσβιον Λόγον, 
Πατροσθενὲς ξύμμορφον, ὃν Σωτὴρ ἔφη. 

Καὶ νῦν. 

Ἰῆτο τὰς φρένας μὲν ἐξ ἁμαρτίας, 
Χ᾿ αὑτῷ κατεσκεύαζε τῶν Ἀποστόλων, 
Θεὸς Λόγος πάνταρχος, ἄχραντον δόμον· 
Ὁμοσθενοῦς δὲ καὶ συνουσιουμένου, 
Νῦν ἐγκατοικίζεται Πνεύματος φάος. 

ᾨδὴ στ´. Ἦχος βαρύς. Ὁ εἱρμός. 

» Ναυτιῶν τῷ σάλῳ, τῶν βιοτικῶν μελημά-
των, συμπλόοις ποντούμενος ἁμαρτίαις, καὶ 
ψυχοφθόρῳ θηρὶ προσριπτούμενος, ὡς ὁ Ἰω-
νᾶς Χριστὲ βοῶ σοι· Ἐκ θανατηφόρου με βυ-
θοῦ ἀνάγαγε. (δίς) 

Τροπάριον. 

Ἐκ τοῦ Πνεύματός σου, σάρκα ἐπὶ πᾶσαν, ὡς 
εἶπας, πλουσίως ἐξέχεας, καὶ ἐπληρώθη τῆς 
σῆς ἡ σύμπασα γνώσεως Κύριε· ὅτι ἐκ Πα-
τρὸς Υἱὸς ἀῤῥεύστως ἔφυς, καὶ τὸ Πνεῦμα ἀ-
μερίστως πρόεισιν. (δίς) 

Εἱρμὸς ἄλλος. Ἦχος δ´. 

» Ἱλασμὸς ἡμῖν Χριστὲ καὶ σωτηρία, 
» Ὁ Δεσπότης ἔλαμψας ἐκ τῆς Παρθένου, 
» Ἵν᾿ ὡς Προφήτην θηρὸς ἐκ θαλαττίου, 
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» Στέρνων Ἰωνᾶν, τῆς φθορᾶς διαρπάσῃς, 
» Ὅλον τὸν Ἀδάμ, παγγενῆ πεπτωκότα. (δίς) 

Τροπάρια. 

Δόξα. 

Ἱμερτὸν ἡμῖν εὐθὲς ἐν τοῖς ἐγκάτοις, 
Αἰωνίως ἕξουσι Πνεῦμα καινίσαις, 
Πατροπροβλήτως πάντοτε ξυνημμένον, 
Ὕλης ἀπεχθοῦς καυστικῶν μολυσμάτων, 
Ῥύπου τε φρενῶν ῥυπτικὸν Παντοκράτορ. 

Καὶ νῦν. 

Ὀρεκτὸν ἀξίωμα τοῖς Ἀποστόλοις, 
Σιωνίταις μίμνουσι σὴν παρουσίαν, 
Γνώρισμα Πνεῦμα πατρογεννήτου Λόγου, 
Λέσχην ἀπηνῆ τῶν ἐθνῶν ποππυσμάτων, 
Ὤκιστα δεικνύς, πυρπνόως καθιδρύεις. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τῆς Πεντηκοστῆς. 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. 

Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέρι-
ζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσ-
σας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε· 
καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ Πανάγιον Πνεῦ-
μα. 

Ὁ Οἶκος. 

Ταχεῖαν καὶ σταθηρὰν δίδου παραμυθίαν 
τοῖς δούλοις σου, Ἰησοῦ, ἐν τῷ ἀκηδιάσαι τὰ 
πνεύματα ἡμῶν· μὴ χωρίζου τῶν ψυχῶν ἡ-
μῶν ἐν θλίψεσι, μὴ μακρύνου τῶν φρενῶν ἡ-
μῶν ἐν περιστάσεσιν, ἀλλὰ ἀεὶ ἡμᾶς πρό-
φθασον. Ἔγγισον ἡμῖν, ἔγγισον ὁ πανταχοῦ· 
ὥς περ καὶ τοῖς Ἀποστόλοις σου πάντοτε συ-
νῇς, οὕτω καὶ τοῖς σὲ ποθοῦσιν ἕνωσον σαυ-
τὸν Οἰκτίρμον, ἵνα συνημμένοι σοι ὑμνῶμεν, 
καὶ δοξολογῶμεν τὸ πανάγιόν σου Πνεῦμα. 

Συναξάριον. 

Τῇ Δ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις 
Πατρὸς ἡμῶν Μητροφάνους, Ἀρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως. (†325) 

Στίχ. Γῆς μητρὸς ἐκστάς, Μητρόφανες παμμάκαρ, 
Ἐκεῖ μετῆρας, οὗ Πατὴρ πάντων μέγας. 

Μητροφάνης δὲ τετάρτῃ ἔδυ χθόνα βωτιάνειραν. 

Μνήμη τῆς Ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Σοφίας τῆς ἀ-
σκητικῶς βιωσάσης. 

Στίχ. Οὐκ ἐμποδών σοι κόσμος ᾔσθη, Σοφία, 
Πρὸς τὴν τελειότητα ἀρετῆς φθάσαι. 

Ὁ ἅγιος Ὁσιομάρτυς Ἰωάννης, ὁ ἡγούμενος 
τῆς μονῆς Μοναγρίας, ἐν σάκκῳ βληθεὶς καὶ 
τῇ θαλάσσῃ καταποντισθείς, τελειοῦται. 

Στίχ. Κἂν σάκκος ἕξῃ, κἂν βυθοῦ κρύψῃ τόπος, 
τὸν Ἰωάννην οὐρανοῦ λάβῃ τόπος. 

Ὁ ὅσιος Ἁλώνιος ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 

Στίχ. Ψυχῶν γεωργὸς Ἁλώνιος ἡδύνει, 
Ψυχῆς ἅλωνι θεὶς καλῶν θημωνίαν. 

Αἱ Ἅγιαι Μαρία καὶ Μάρθα, ἀδελφαὶ τοῦ Λα-
ζάρου, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦνται. 

Στίχ. Ἐκ Βηθανίας τὰς ἀδελφὰς Λαζάρου, 
Σῴζειν δύνασθαι καὶ νεκρὰς πιστευτέον. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς 
ἡμῶν Ὀπτάτου, Ἐπισκόπου Μιλέβης τῆς 
Νουμιδίας. (†392) 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων πρώτων 
μαρτύρων τῆς Ρουμανίας τῶν ἐν Νικουλίτσελ 
(ἀρχαῖον Νοβιόδονον) εὑρεθέντων, Ζωτικοῦ, 
Ἀττάλου, Καμάσεως, Φιλίππου καὶ τῶν σὺν 
αὐτοῖς. 

Στίχ. Βάσις πίστεως Χριστοῦ ἐν Ῥουμανίᾳ, 
Πρωτομάρτυρες κώμης Νοβιοδόνου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡ-
μῶν Μεθοδίου τοῦ ἐν Πεχνότσᾳ, μαθητοῦ 
τοῦ ὁσίου Σεργίου τοῦ Ραντονέζ. (†1392) 

Στίχ. Μεθοδικῶς ὁ Μεθόδιος ἀσκήσας, 
Ὁδὸν εὕρατο εὐθεῖαν Παραδείσου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων Ἐλεάζαρ, 
Ναζαρίου καὶ Εὐμενίου τοῦ Ὀλονέτς. 
Στίχ. Ἀποστολικῶς ἤσκει τριὰς ὁσίων, 
ᾟπερ ἡ Τριὰς διπλοῦν δέδωκε στέφος. 
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* 

Τῇ πρώτῃ Κυριακῇ τοῦ μηνὸς Ἰουνίου, μνή-
μην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα Ἁ-
γίων καὶ θεοφόρων Πατέρων, τῶν εἰς τὴν Β´ 
Ἁγίαν Οἰκουμενικὴν Σύνοδον συνελθόντων 
ἐν Κωνστανπνουπόλει, ἐν ἔτει 381, ἐπὶ τῆς 
βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου. 

Στίχ. Θεὸν πάσης κτίσεως τὸ θεῖον Πνεῦμα 
Λαμπρῶς κηρύττει Σύνοδος ἡ δευτέρα. 

Ὡσαύτως, τῇ πρώτῃ Κυριακῇ τοῦ Ἰουνίου, ἑ-
ορτάζομεν τὴν Σύναξιν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων 
τοῦ Χριστοῦ Μαρτύρων τοῦ Χὲλμ καὶ Ποδλα-
σίας τῆς Πολωνίας· πρωθιερέως Βασιλείου, 
πρωθιερέως Παύλου καὶ τῆς αὐτοῦ πρεσβυτέ-
ρας Ἰωάννας, τῶν ἱερέων Νικολάου, Λέοντος, 
Πέτρου καὶ Σεργίου, τοῦ μοναχοῦ Ἰγνατίου 
καὶ πλήθους ἑτέρων ἀνωνύμων μαρτύρων. 

Στίχ. Θεοῦ τῇ πίστει ἐμμένοντες γενναίως, 
Πληθὺς μαρτύρων ἐνήθλησαν προθύμως. 

Εἶτα τὸ τοῦ Πεντηκοσταρίου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πά-
σχα, τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν. 

Στίχ. Πνοῇ βιαίᾳ γλωσσοπυρσεύτως νέμει, 
Χριστὸς τὸ θεῖον Πνεῦμα τοῖς Ἀποστόλοις. 

Ἐκκέχυται μεγάλῳ ἑνὶ ἤματι Πνεῦμ᾿ ἁλιεῦσι. 

Ταῖς τῶν ἁγίων Ἀποστόλων πρεσβείαις, Χρι-
στὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

* * * 

Εἶτα αἱ ζ´ καὶ η´ ᾠδαὶ τῶν κανόνων. 

ᾨδὴ ζ´. Ἦχος βαρύς. Ὁ εἱρμός. 

» Οἱ ἐν καμίνῳ τοῦ πυρὸς ἐμβληθέντες ὅσιοι 
Παῖδες, τὸ πῦρ εἰς δρόσον μετέβαλον, διὰ τῆς 
ὑμνῳδίας, οὕτω βοῶντες· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, 
ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. (δίς) 

Τροπάρια. 

Ῥητορευόντων τὰ θεῖα μεγαλεῖα τῶν Ἀπο-
στόλων, τοῦ Πνεύματος ἡ ἐνέργεια, ἐνομίζε-
το μέθη τοῖς ἀπιστοῦσι, δι᾿ ἧς Τριὰς γνωρίζε-
ται, εἷς Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Τὴν ἀδιαίρετον φύσιν ὀρθοδόξως θεολογοῦ-
μεν, Θεὸν Πατέρα τὸν ἄναρχον, τῆς αὐτῆς ἐ-

ξουσίας Λόγον καὶ Πνεῦμα, Εὐλογητὸς εἶ, 
κράζοντες, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Εἱρμὸς ἄλλος. Ἦχος δ´. 

» Σύμφωνον ἐθρόησεν ὀργάνων μέλος, 
» Σέβειν τὸ χρυσότευκτον ἄψυχον βρέτας· 
» Ἡ τοῦ Παρακλήτου δὲ φωσφόρος χάρις, 
» Σεβασμιάζει τοῦ βοᾶν· Τριὰς μόνη, 
» Ἰσοσθενής, ἄναρχος, εὐλογητὸς εἶ. 

Τροπάρια. 

Φωνὴν προφητόφθεγκτον ἠγνοηκότες, 
Ἔφασκον οἰνότευκτον ἄφρονες μέθην, 
Ῥήσεις ξενηκούσθησαν ὡς Ἀποστόλων· 
Οἱ εὐσεβεῖς δέ, σοὶ βοῶμεν ἐνθέως· 
Νεουργέ τοῦ σύμπαντος, εὐλογητὸς εἶ. 

Δόξα. 

Θέσπιν κατεβρόντησεν ὁ βλέπων ὄπα, 
Ἔνθους Ἰωὴλ τοῦ θεαρχικωτάτου, 
Οἷς ἐκχεῶ, φήσαντος οἷά περ Λόγου, 
Τοῦ Πνεύματός μου, συμβοήσουσι· Φύσις, 
Ἡ τρισσοφεγγόφωτος, εὐλογητὸς εἶ. 

Καὶ νῦν. 

Τριττὴ μὲν εὐμοίρησεν ὡρῶν τὴν χάριν, 
Ὅπως ὑπεμφήνειε τρεῖς ὑποστάσεις, 
Σέβειν ἐν ἁπλότητι τῆς ἐξουσίας· 
Ἀλλ᾿ ἐν μιᾷ νῦν ἡμερῶν τῇ Κυρίᾳ, 
Υἱὸς Πατήρ, καὶ Πνεῦμα, εὐλογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ η´. Ἦχος βαρύς. Ὁ εἱρμός. 

» Ἄφλεκτος πυρὶ ἐν Σινᾷ προσομιλοῦσα, βά-
τος Θεὸν ἐγνώρισε, τῷ βραδυγλώσσῳ καὶ δυ-
σήχῳ Μωσεῖ· καὶ Παῖδας ζῆλος Θεοῦ, τρεῖς ἀ-
ναλώτους τῷ πυρὶ ὑμνῳδοὺς ἔδειξε· Πάντα 
τὰ ἔργα τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε 
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. (δίς) 

Τροπάρια. 

Ζωτικῆς ἐξ ὕψους βιαίας φερομένης, ἠχητι-
κῶς τοῦ Πνεύματος τοῦ παναγίου, ἁλιεῦσι 
πνοῆς, πυρίνων εἴδει γλωσσῶν, τὰ μεγαλεῖα 
τοῦ Θεοῦ ἐῤῥητορεύοντο· Πάντα τὰ ἔργα τὸν 
Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας 
τοὺς αἰῶνας. 
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Οἱ μὴ θιγομένῳ προβαίνοντες ἐν ὄρει, μὴ πε-
φρικότες πῦρ δειματοῦν, δεῦτε καὶ στῶμεν ἐν 
τῷ ὄρει Σιών, ἐν πόλει ζῶντος Θεοῦ, πνευμα-
τοφόροις Μαθηταῖς νῦν συγχορεύοντες· Πάν-
τα τὰ ἔργα τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυ-
ψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Εἱρμὸς ἄλλος. Ἦχος δ´. 

» Λύει τὰ δεσμὰ καὶ δροσίζει τὴν φλόγα, 
» Ὁ τρισσοφεγγὴς τῆς θεαρχίας τύπος, 
» Ὑμνοῦσι Παῖδες, εὐλογεῖ δὲ τὸν μόνον, 
» Σωτῆρα καὶ παντουργόν, ὡς εὐεργέτην, 
» Ἡ δημιουργηθεῖσα σύμπασα κτίσις. 

Τροπάρια. 

Μνήμην ὁ Χριστὸς τῶν βροτοσσόων ἐπῶν, 
Ἃ πατρακουσθεὶς τοῖς Ἀποστόλοις ἔφη, 
Τὸ Πνεῦμα τεύχει γλωσσοπυρσεύτῳ θέᾳ, 
Ἐφίζον· εὐλογητὸν οἰκειουμένη, 
Ἠλλοτριωμένη δὲ μέλπει σε κτίσις. 

Στίχ. Εὐλογοῦμεν Πατέρα Υἱὸν  
καὶ Ἅγιον Πνεῦμα τὸν Κύριον,  
ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες  

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Σωτηριωδῶς, αὐτοδεσπότως ἰόν, 
Φῶς αὐτολαμπές, καὶ παρεκτικὸν φάους, 
Ὑπάρχον, ἦκες ἐμφοροῦν Ἀποστόλοις, 
Τιμῆεν ὡς ἄημα· τοῖς σοῖς οἰκέταις, 
Λελιπαρημένον δὲ Πνεῦμα προσνέμοις. 

Καὶ νῦν. 

ᾞσε Προφητῶν πνευματέμφορον στόμα, 
Σὴν σωματωδῶς, ὦ μέδων, ἐνδημίαν, 
Καὶ Πνεῦμα κόλπων πατρικῶν προηγμένον, 
Ἀκτιστοσυμπλαστουργοσύνθρονον σέθεν, 
Ἱεὶς ἐνανθρωπήσεως πιστοῖς σέβας. 

* * * 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

Τῆς Πεντηκοστῆς (Πεζαὶ καὶ ἰαμβικαί) 

Ψάλλονται ἀμφότεραι τῇ Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστῆς 
καὶ εἰς τὴν ἀπόδοσιν αὐτῆς, μόναι δὲ αἱ ἰαμβικαὶ ἀπὸ 
τῆς Ἀναλήψεως μέχρι τῆς ἀποδόσεως αὐτῆς καὶ ἀπὸ 
τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέχρι τῆς Παρα-

σκευῆς μετὰ τὴν Πεντηκοστήν. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος βαρύς. 

Πόντῳ * ἐκάλυψε Φαραὼ σὺν ἅρμασιν * ὁ 
συντρίβων πολέμους * ἐν ὑψηλῷ βραχίονι· * 
ᾄσωμεν αὐτῷ, * ὅτι δεδόξασται. 

Ἰαμβική. Ἦχος δ´. 

Θείῳ καλυφθεὶς * ὁ βραδύγλωσσος γνόφῳ, 
Ἐρρητόρευσε * τὸν θεόγραφον νόμον· 
Ἰλὺν γὰρ ἐκτινάξας * ὄμματος νόου, 
Ὁρᾷ τὸν ὄντα * καὶ μυεῖται Πνεύματος 
Γνῶσιν, γεραίρων * ἐνθέοις τοῖς ᾄσμασιν. 

ᾨδὴ γ´. Ἦχος βαρύς. 

Τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν * τοῖς μαθηταῖς, Χρι-
στέ, * ἕως ἂν ἐνδύσησθε, ἔφης, * καθίσατε ἐν 
Ἱερουσαλήμ· * ἐγὼ δὲ ὡς ἐμὲ Παράκλητον 
ἄλλον, * Πνεῦμα τὸ ἐμόν τε * καὶ Πατρὸς ἀ-
ποστελῶ, * ἐν ᾧ στερεωθήσεσθε. 

Ἰαμβική. Ἦχος δ´. 

Ἔρρηξε γαστρὸς * ἠτεκνωμένης πέδας, 
Ὕβριν τε δυσκάθεκτον * εὐτεκνουμένης, 
Μόνη προσευχὴ * τῆς προφήτιδος πάλαι 
Ἄννης, φερούσης * πνεῦμα συντετριμμένον, 
Πρὸς τὸν δυνάστην * καὶ Θεὸν τῶν γνώσεων. 

ᾨδὴ δ´. Ἦχος βαρύς. 

Κατανοῶν ὁ προφήτης * τὴν ἐπ᾿ ἐσχάτων 
σου, Χριστέ, * ἔλευσιν, ἀνεβόα· * Τὴν σὴν εἰ-
σακήκοα, Κύριε, * δυναστείαν, ὅτι πάντας * 
τοῦ σῶσαι τοὺς χριστούς σου ἐλήλυθας. 

Ἰαμβική. Ἦχος δ´. 

Ἄναξ ἀνάκτων, * οἷος ἐξ οἵου μόνος, 
Λόγος προελθὼν * Πατρὸς ἐξ ἀναιτίου, 
Ἰσοσθενές σου * Πνεῦμα τοῖς ἀποστόλοις 
Νημερτὲς ἐξέπεμψας * ὡς εὐεργέτης, 
ᾌδουσι· Δόξα * τῷ κράτει σου, Κύριε. 

ᾨδὴ ε´. Ἦχος βαρύς. 

Τὸ διὰ τὸν φόβον σου * ληφθέν, Κύριε, * ἐν 
γαστρὶ τῶν προφητῶν * καὶ κυηθὲν ἐπὶ τῆς 
γῆς * Πνεῦμα σωτηρίας, * ἀποστολικὰς καρ-
δίας * κτίζει καθαρὰς * καὶ ἐν τοῖς πιστοῖς * 
εὐθὲς ἐγκαινίζεται· * φῶς γὰρ καὶ εἰρήνη * δι-
ότι τὰ σὰ προστάγματα. 
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Ἰαμβική. Ἦχος δ´. 

Λυτήριον κάθαρσιν * ἀμπλακημάτων, 
Πυρίπνοον δέξασθε * Πνεύματος δρόσον, 
Ὦ τέκνα φωτόμορφα * τῆς Ἐκκλησίας· 
Νῦν ἐκ Σιὼν γὰρ * ἐξελήλυθε νόμος, 
Ἡ γλωσσοπυρσόμορφος * Πνεύματος χάρις. 

ᾨδὴ στ´. Ἦχος βαρύς. 

Ναυτιῶν τῷ σάλῳ * τῶν βιοτικῶν μελημά-
των, * συμπλόοις ποντούμενος ἁμαρτίαις * 
καὶ ψυχοφθόρῳ θηρὶ προσριπτούμενος, * ὡς ὁ 
Ἰωνᾶς, Χριστέ, βοῶ σοι· * Ἐκ θανατηφόρου με 
βυθοῦ ἀνάγαγε. 

Ἰαμβική. Ἦχος δ´. 

Ἱλασμὸς ἡμῖν, * Χριστέ, καὶ σωτηρία 
Ὁ Δεσπότης ἔλαμψας * ἐκ τῆς Παρθένου, 
Ἵν᾿, ὡς προφήτην * θηρὸς ἐκ θαλαττίου 
Στέρνων Ἰωνᾶν, * τῆς φθορᾶς διαρπάσῃς 
Ὅλον τὸν Ἀδὰμ * παγγενῆ πεπτωκότα. 

ᾨδὴ ζ´. Ἦχος βαρύς. 

Οἱ ἐν καμίνῳ τοῦ πυρὸς * ἐμβληθέντες ὅσιοι 
παῖδες * τὸ πῦρ εἰς δρόσον μετέβαλον * διὰ 
τῆς ὑμνῳδίας, * οὕτω βοῶντες· * Εὐλογητὸς 
εἶ, Κύριε, * ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν. 

Ἰαμβική. Ἦχος δ´. 

Σύμφωνον ἐθρόησεν * ὀργάνων μέλος 
Σέβειν τὸ χρυσότευκτον * ἄψυχον βρέτας· 
Ἡ τοῦ Παρακλήτου δὲ * φωσφόρος χάρις 
Σεβασμιάζει * τοῦ βοᾶν· Τριὰς μόνη, 
Ἰσοσθενής, ἄναρχος, * εὐλογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ η´. Ἦχος βαρύς. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν,  
προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον,  

ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες  
αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ἄφλεκτος πυρὶ * ἐν Σινᾷ προσομιλοῦσα * βά-
τος Θεὸν ἐγνώρισε * τῷ βραδυγλώσσῳ καὶ δυ-
σήχῳ Μωσῇ· * καὶ παῖδας ζῆλος Θεοῦ * τρεῖς 
ἀναλώτους τῷ πυρὶ * ὑμνῳδοὺς ἔδειξε· * Πάν-
τα τὰ ἔργα Κυρίου * τὸν Κύριον ὑμνεῖτε * καὶ 
ὑπερυψοῦτε * εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ἰαμβική. Ἦχος δ´. 

Λύει τὰ δεσμὰ * καὶ δροσίζει τὴν φλόγα 
Ὁ τρισσοφεγγὴς * τῆς θεαρχίας τύπος. 
Ὑμνοῦσι παῖδες, * εὐλογεῖ δὲ τὸν μόνον 
Σωτῆρα καὶ παντουργὸν * ὡς εὐεργέτην 
Ἡ δημιουργηθεῖσα * σύμπασα κτίσις. 

* * * 

Ὁ διάκονος· Τὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύ-
νομεν. 

Η ῼΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται. 

Ἐκ τῶν Κανόνων τῆς Ἑορτῆς. 

Ἀντὶ τῆς στιχολογίας τῆς ᾠδῆς τῆς Θεοτόκου, 
ψάλλεται ἡ θ´ ᾠδὴ τῶν κανόνων [τοῦ μὲν α´ 
μετὰ στίχου «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 
σοι», τοῦ δὲ β´ μετὰ τοῦ μεγαλυναρίου «Ἀπό-
στολοι τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτου, λαβόντες 
ἐξεπλήττοντο, ἑτέραις γλώσσαις λαλοῦντες, 
καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου». 

ᾨδὴ θ´. Ἦχος βαρύς. Ὁ εἱρμός. 

» Μὴ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ κυοφορήσασα, καὶ 
παντεχνήμονι Λόγῳ σάρκα δανείσασα, Μῆ-
τερ ἀπείρανδρε, Παρθένε Θεοτόκε, δοχεῖον 
τοῦ ἀστέκτου, χωρίον τοῦ ἀπείρου Πλαστουρ-
γοῦ σου, σὲ μεγαλύνομεν. (δίς) 

Τροπάρια. 

Ἐπιπαφλάζοντος πάλαι πυρίνου ἅρματος, ὁ 
ζηλωτὴς καὶ πυρίπνους χαίρων ὀχούμενος, 
τὴν νῦν ἐκλάμψασαν ἐπίπνοιαν ἐδήλου, ἐξ ὕ-
ψους Ἀποστόλοις, ὑφ᾿ ἧς καταλαμφθέντες, 
τὴν Τριάδα πᾶσιν ἐγνώρισαν. 

Νόμου τῶν φύσεων δίχα ξένον ἠκούετο· τῶν 
Μαθητῶν τῆς μιᾶς γὰρ φωνῆς ἀπηχουμένης, 
Πνεύματος χάριτι, ποικίλως, ἐνηχοῦντο, λα-
οί, φυλαὶ καὶ γλῶσσαι, τὰ θεῖα μεγαλεῖα, τῆς 
Τριάδος γνῶσιν μυούμενοι. 

Εἱρμὸς ἄλλος. Ἦχος δ´. 

» Χαίροις Ἄνασσα, μητροπάρθενον κλέος· 
» Ἅπαν γὰρ εὐδίνητον εὔλαλον στόμα, 
» Ῥητρεῦον, οὐ σθένει σε μέλπειν ἀξίως· 
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» Ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς ἅπας σου τὸν τόκον 
» Νοεῖν· ὅθεν σε συμφώνως δοξάζομεν. (δίς) 

Τροπάρια. 

Δόξα. 

Ὕδειν ἔοικε τὴν φυσίζωον Κόρην· 
Μόνη γὰρ ἐν δίνῃσι κεκρύφει Λόγον, 
Νοσοῦσαν ἀλθαίνοντα τὴν βροτῶν φύσιν· 
Ὃς δεξιοῖς κλισμοῖσι νῦν ἱδρυμένος 
Πατρός, πέπομφε τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος. 

Καὶ νῦν. 

Ὅσοις ἔπνευσεν ἡ θεόῤῥυτος χάρις, 
Λάμποντες, ἀστράπτοντες, ἠλλοιωμένοι, 
Ὀθνείαν ἀλλοίωσιν εὐπρεπεστάτην, 
Ἰσοσθενοῦσαν τὴν ἄτμητον εἰδότες, 
Σοφὴν τρίφεγγον οὐσίαν δοξάζομεν. 

Καταβασία. 

ᾨδὴ θ´. Ἦχος βαρύς. 

Μὴ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ * κυοφορήσασα * 
καὶ παντεχνήμονι Λόγῳ * σάρκα δανείσασα, 
* Μῆτερ ἀπείρανδρε, * Παρθένε Θεοτόκε, * 
δοχεῖον τοῦ ἀστέκτου, * χωρίον τοῦ ἀπείρου * 
πλαστουργοῦ σου, σὲ μεγαλύνομεν. 

Ἰαμβική. Ἦχος δ´. 

Χαίροις, ἄνασσα, * μητροπάρθενον κλέος· 
Ἅπαν γὰρ εὐδίνητον * εὔλαλον στόμα 
Ῥητρεῦον οὐ σθένει σε * μέλπειν ἀξίως· 
Ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς * ἅπας σου τὸν τόκον 
Νοεῖν· ὅθεν σε * συμφώνως δοξάζομεν. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

* * * 

ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 

Ἦχος γ´. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 

Τὸ πανάγιον Πνεῦμα, τὸ προϊὸν ἐκ τοῦ Πα-
τρός, καὶ δι᾿ Υἱοῦ ἐνδημῆσαν, τοῖς ἀγραμμά-
τοις Μαθηταῖς, τοὺς σὲ Θεὸν ἐπιγνόντας, σῶ-
σον, ἁγίασον πάντας. (δίς) 

Ἕτερον. Ἦχος ὁ αὐτός. 

Φῶς ὁ Πατήρ, φῶς ὁ Λόγος, φῶς καὶ τὸ ἅγιον 
Πνεῦμα, ὅπερ ἐν γλώσσαις πυρίναις, τοῖς Ἀ-

ποστόλοις ἐπέμφθη· καὶ δι᾿ αὐτοῦ πᾶς ὁ κό-
σμος φωταγωγεῖται, Τριάδα σέβειν ἁγίαν. 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος δ´. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν 
Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰ-
νεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ 
πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Ἡ Στιχολογία (Ψαλμοὶ ρμη´, ρμθ´) καί· 

Ἱστῶμεν στίχους δ´, καὶ ψάλλομεν τὰ παρόν-
τα Στιχηρὰ Ἰδιόμελα δευτεροῦντες τὸ α´. 

Ἦχος δ´. 

Στίχ. α´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 
αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς με-
γαλωσύνης αὐτοῦ. 

Παράδοξα σήμερον, εἶδον τὰ ἔθνη πάντα ἐν 
πόλει Δαυΐδ, ὅτε τὸ Πνεῦμα κατῆλθε τὸ ἅγιον 
ἐν πυρίναις γλώσσαις, καθὼς ὁ θεηγόρος 
Λουκᾶς ἀπεφθέγξατο. Φησὶ γάρ· Συνηγμέ-
νων τῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, ἐγένετο ἦ-
χος, καθάπερ φερομένης βιαίας πνοῆς, καὶ ἐ-
πλήρωσε τὸν οἶκον, οὗ ἦσαν καθήμενοι· καὶ 
πάντες ἤρξαντο φθέγγεσθαι, ξένοις ῥήμασι, 
ξένοις δόγμασι, ξένοις διδάγμασι, τῆς ἁγίας 
Τριάδος. 

Στίχ. β´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰ-
νεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Παράδοξα σήμερον, … 

Στίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ· 
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἦν μὲν ἀεί, καὶ ἔστι καὶ 
ἔσται, οὔτε ἀρξάμενον, οὔτε παυσόμενον, 
ἀλλ᾿ ἀεὶ Πατρὶ καὶ Υἱῷ συντεταγμένον, καὶ 
συναριθμούμενον· ζωή, καὶ ζωοποιοῦν· φῶς 
καὶ φωτὸς χορηγόν· αὐτάγαθον, καὶ πηγὴ ἀ-
γαθότητος· δι᾿ οὗ Πατὴρ γνωρίζεται, καὶ Υἱὸς 
δοξάζεται, καὶ παρὰ πάντων γινώσκεται, μία 
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δύναμις, μία σύνταξις, μία προσκύνησις, τῆς 
ἁγίας Τριάδος. 

Στίχ. δ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· 
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶ-
σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, φῶς, καὶ ζωή, καὶ ζῶσα 
πηγὴ νοερά. Πνεῦμα σοφίας, Πνεῦμα συνέ-
σεως· ἀγαθόν, εὐθές, νοερόν, ἡγεμονεῦον, 
καθαῖρον τὰ πταίσματα. Θεὸς καὶ θεοποιοῦν· 
πῦρ, ἐκ πυρὸς προϊόν, λαλοῦν, ἐνεργοῦν, δι-
αιροῦν τὰ χαρίσματα· δι᾿ οὗ Προφῆται ἅπαν-
τες, καὶ Θεοῦ Ἀπόστολοι, μετὰ Μαρτύρων ἐ-
στέφθησαν. Ξένον ἄκουσμα, ξένον θέαμα, 
πῦρ διαιρούμενον εἰς νομὰς χαρισμάτων. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. β´. 

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς 
ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα 
πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς 
χορηγός, ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ κα-
θάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον 
Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

* * * 

Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  
εἰς τὸν αὐτὸν ἦχον 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. * Δόξα ἐν ὑψί-
στοις Θεῷ * 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 Υἱὲ μονογενές, * Ἰησοῦ Χρι-
στέ, * καὶ ἅγιον Πνεῦμα. 

Κύριε ὁ Θεός, * ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, * ὁ Υἱὸς 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 Χριστός, * 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 τῷ 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 Υἱῷ 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 ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ´. 

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσό-
φους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐ-
τοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι᾿ αὐτῶν τὴν οἰ-
κουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα 
σοι. (ἅπαξ) 



 18 

Καὶ Ἀπόλυσις. 
* * * * * 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  
καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοί,  
καὶ ἐκ τῶν Κανόνων ἡ γ´ καὶ ἡ Ϛ´ ᾠδή. 

Εἰ δὲ μή, τὰ Ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς. 

Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς ιη´ (18). 

Στίχ. α´. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, 
ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στε-
ρέωμα. (ιη´ 2) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * Σῶτερ, σῶ-
σον ἡμᾶς. 

Στίχ. β´. Ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα, καὶ 
νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν. (ιη´ 3) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου… 

Στίχ. γ´. Οὔκ εἰσι λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι, ὧν οὐχὶ 
ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν. (ιη´ 4) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου… 

Στίχ. δ´. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγ-
γος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης 
τὰ ῥήματα αὐτῶν. (ιη´ 5) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου… 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου… 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  
καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος… 

Ἀντίφωνον Β´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς ιθ´ (19). 

Στίχ. α´. Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλί-
ψεως, ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ Ἰ-
ακώβ. (ιθ´ 2) 

Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ, * ψάλλοντάς 
σοι, Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. β´. Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου 
καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου. (ιθ´ 3) 

Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ, ... 

Στίχ. γ´. Μνησθείη πάσης θυσίας σου καὶ τὸ 
ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω. (ιθ´ 4) 

Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ, ... 

Στίχ. δ´. Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν 
σου καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι. (ιθ´ 
5) 

Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ, ... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς 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, 
Χριστὲ ὁ Θεός, * θανάτῳ θάνατον πατήσας, * 
εἷς ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος, * συνδοξαζόμενος 
τῷ Πατρὶ * καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, * σῶσον ἡ-
μᾶς. 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  
καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος… 

Ἀντίφωνον Γ´. Ἦχος πλ. δ´. Ψαλμός κ´ (20). 

Στίχ. α´. Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθή-
σεται ὁ βασιλεὺς καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου ἀ-
γαλλιάσεται σφόδρα. (κ´ 2) 

Καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ´. 

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσό-
φους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐ-
τοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι᾿ αὐτῶν τὴν οἰ-
κουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα 
σοι. 

Στίχ. β´. Τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔ-
δωκας αὐτῷ καὶ τὴν θέλησιν τῶν χειλέων αὐ-
τοῦ οὐκ ἐστέρησας αὐτόν. (κ´ 3) 

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ... 

Στίχ. γ´. Ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις 
χρηστότητος, ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ 
στέφανον ἐκ λίθου τιμίου. (κ´ 4) 

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ... 
* * * 
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ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 

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

Ὑψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου· * ᾄσομεν 
καὶ ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας σου. * (κ´ 14). 
Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ, * ψάλλοντάς 
σοι· Ἀλληλούϊα. 

* * * 

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ´. 
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον) 

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσό-
φους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐ-
τοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι᾿ αὐτῶν τὴν οἰ-
κουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα 
σοι. 

Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. 

Ἦχος πλ. δ´. Αὐτόμελον. 

Ὅτε καταβὰς * τὰς γλώσσας συνέχεε, * διεμέ-
ριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· * ὅτε τοῦ πυρὸς * τὰς 
γλώσσας διένειμεν, * εἰς ἑνότητα πάντας ἐ-
κάλεσε· * καὶ συμφώνως δοξάζομεν * τὸ πα-
νάγιον Πνεῦμα. 

* * * 

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 

Ἀντὶ τοῦ Τρισαγίου· Ἦχος πλ. α´. 

Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνε-
δύσασθε, Ἀλληλούϊα. 

* * * 

Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἑορτῆς. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ´. (Ψαλμὸς ιη´). 

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν 
καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα 
αὐτῶν. (ιη´ 5) 

Στίχ. α´. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, 
ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλει τὸ στερέ-
ωμα. (ιη´ 2) 

Στίχ. β´. Οὐκ εἰσὶ λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι, ὧν οὐχὶ 
ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν. (ιη´ 4) 

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα. 

(Πρξ. β´ 1-11) 

Ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεν-
τηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες οἱ ἀπόστολοι ὁμοθυ-
μαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαί-
ας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν 
καθήμενοι· καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμε-
ναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ᾿ ἕνα 
ἕκαστον αὐτῶν, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες 
Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέ-
ραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐ-
τοῖς ἀποφθέγγεσθαι. Ἦσαν δὲ ἐν Ἱερουσα-
λὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς 
ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν· γε-
νομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ 
πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος 
τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. Ἐξίσταν-
το δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες πρὸς 
ἀλλήλους· Οὐκ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λα-
λοῦντες Γαλιλαῖοι; Καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν 
ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννή-
θημεν, Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται, καὶ οἱ 
κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν 
τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν, 
Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ 
μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐ-
πιδημοῦντες Ῥωμαῖοι, Ἰουδαῖοί τε καὶ προσή-
λυτοι, Κρῆτες καὶ Ἄραβες, ἀκούομεν λαλούν-
των αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγα-
λεῖα τοῦ Θεοῦ; 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος α´. (Ψαλμὸς λβ´). 

Στίχ. α´. Τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστε-
ρεώθησαν καὶ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐ-
τοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν. (λβ´ 6) 

Στίχ. β´. Ἐξ οὐρανοῦ ἐπέβλέψεν ὁ Κύριος ἐπὶ 
τὴν γῆν, εἶδε πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώ-
πων. (λβ´ 13) 

Στίχ. γ´. Ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου αὐτοῦ ἐ-
πέβλεψεν ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν 
γῆν. (λβ´ 14) 

Στίχ. δ´. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡ-
μᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. (λβ´ 22) 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (ζ´ 37-52, η´ 12). 

Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱ-
στήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· Ἐάν τις δι-
ψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. Ὁ πιστεύων 
εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς 
κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. Τοῦ-
το δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον 
λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὔπω 
γὰρ ἦν Πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐ-
δοξάσθη. Πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαν-
τες τὸν λόγον ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ 
προφήτης· ἄλλοι ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν ὁ Χρι-
στός· ἄλλοι δὲ ἔλεγον· Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλι-
λαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται; Οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν 
ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυῒδ καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ 
τῆς κώμης, ὅπου ἦν Δαυΐδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται; 
Σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾿ αὐτόν. Τι-
νὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾿ 
οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας. Ἦλ-
θον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ 
Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· Διατί 
οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; Ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέ-
ται· Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς 
οὗτος ὁ ἄνθρωπος. Ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς 
οἱ Φαρισαῖοι· Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε; Μή 
τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ 
ἐκ τῶν Φαρισαίων; Ἀλλ᾿ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ 
γινώσκων τὸν νόμον ἐπικατάρατοί εἰσι! λέγει 
Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς 
πρὸς αὐτὸν, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν· Μὴ ὁ νόμος ἡ-
μῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ 
παρ᾿ αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ; Ἀπε-
κρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς 
Γαλιλαίας εἶ; Ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης 
ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται. Πάλιν οὖν 
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε λέγων· Ἐγώ εἰμι τὸ 
φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ πε-
ριπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς 
ζωῆς. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ γίνεται τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου. 
* * * 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  
τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. 

* * * 

Η ΕΚΤΕΝΗΣ ΔΕΗΣΙΣ 

Εἶτα ὁ διάκονος (ἢ ὁ ἱερεὺς) τὴν ἐκτενῆ δέη-
σιν, ὁ δὲ λαὸς εἰς ἑκάστην δέησιν τὸ Κύριε, ἐ-
λέησον (τρίς), εἰς δὲ τὴν τελευταίαν ἅπαξ. 

Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅ-
λης τῆς διανοίας ἡμῶν εἴπωμεν. 

Κύριε παντοκράτορ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡ-
μῶν, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον. 

Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός 
σου· δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον. 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν 
(δεῖνος). 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἱ-
ερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ μονα-
χῶν καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφό-
τητος. 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑ-
γείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως 
καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ 
Θεοῦ πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων 
χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδη-
μούντων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν, ἐ-
πιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν τῆς 
ἁγίας ἐκκλησίας ταύτης. 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν μακαρίων καὶ ἀοιδί-
μων κτιτόρων τοῦ ἁγίου ναοῦ τούτου (τῆς 
ἁγίας μονῆς ταύτης) καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν 
προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν 
ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε κειμένων καὶ ἁπανταχοῦ 
ὀρθοδόξων. 

Ἔτι δεόμεθα καὶ ὑπὲρ τῶν καρποφορούντων 
καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέ-
πτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων, καὶ 
ὑπὲρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχομέ-
νου τὸ παρὰ σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν καὶ τὴν ἐκφώνησιν· 

Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρ-
χεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πα-
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τρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ 
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 
* * * 

ΔΕΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ 

Ὁ διάκονος λέγει τὰς ὑπὲρ τῶν κατηχουμέ-
νων δεήσεις, τοῦ χοροῦ λέγοντος εἰς ἑκάστην 
τὸ Κύριε, ἐλέησον. 

Εὔξασθε, οἱ κατηχούμενοι, τῷ Κυρίῳ. 

Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν· 

Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ· 

Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας· 

Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιο-
σύνης· 

Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀ-
ποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ. 

Σῶσον, ἐλέησον, ἀντιλαβοῦ καὶ διαφύλαξον 
αὐτούς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 

Οἱ κατηχούμενοι τὰς κεφαλὰς ὑμῶν τῷ Κυρί-
ῳ κλίνατε. 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν καὶ τὴν ἐκφώνησιν· 

Ἵνα καὶ αὐτοὶ σὺν ἡμῖν δοξάζωσι τὸ πάντι-
μον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ Πα-
τρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, 
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Καὶ ὁ ἱερεὺς ποιήσας διὰ τοῦ ἱ. Εὐαγγελίου 
σταυρὸν ἐπὶ τοῦ εἰλητοῦ ἀποθέτει αὐτὸ εἰς τὸ 
ἄνω μέρος τῆς ἁγίας Τραπέζης καὶ ἐξαπλοῖ 
τὸ εἰλητόν. 

Ὁ δὲ διάκονος λέγει· 

Ὅσοι κατηχούμενοι προέλθετε· οἱ κατηχού-
μενοι προέλθετε· ὅσοι κατηχούμενοι προέλ-
θετε· μή τις τῶν κατηχουμένων. 

* * * 

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ 

Ὁ διάκονος· 

Ὅσοι πιστοί, ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου 
δεηθῶμεν. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον 
ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· Σοφία. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν καὶ τὴν ἐκφώνησιν· 

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύ-
νησις τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύ-
ματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ-
νων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Καὶ πάλιν ὁ διάκονος· 

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον 
ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· Σοφία. 

Καὶ εἰσέρχεται εἰς τὸ Ἱερόν. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν καὶ τὴν ἐκφώνησιν· 

Ὅπως ὑπὸ τοῦ κράτους σου πάντοτε φυλατ-
τόμενοι, σοὶ δόξαν ἀναπέμπωμεν, τῷ Πατρὶ 
καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 
* * * 

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ 

Ψάλλεται ὁ χερουβικὸς ὕμνος· 

Ἦχος α´. 

Οἱ τὰ Χερουβὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες * καὶ 
τῇ ζωοποιῷ Τριάδι * τὸν τρισάγιον ὕμνον 
προσᾴδοντες, * πᾶσαν νῦν βιοτικὴν ἀποθώ-
μεθα μέριμναν, * Ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὅλων 
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ὑποδεξόμενοι, * ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δο-
ρυφορούμενον τάξεσιν. * Ἀλληλούϊα, ἀλλη-
λούϊα, ἀλληλούϊα. 

* * * 

ΤΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ 

Πληρωθέντος τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου λέγει ὁ 
διάκονος· 

Πληρώσωμεν τὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁμοίως καὶ εἰς τὰς ἐφεξῆς δεήσεις. 

Ὑπὲρ τῶν προτεθέντων τιμίων δώρων τοῦ 
Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν μετὰ 
πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόν-
των ἐν αὐτῷ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψε-
ως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης τοῦ Κυρίου 
δεηθῶμεν. 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον 
ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 

Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνι-
κὴν καὶ ἀναμάρτητον παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτη-
σώμεθα. 

Ὁ χορός· Παράσχου, Κύριε. 

Ὁμοίως καὶ εἰς τὰς ἐφεξῆς δεήσεις. 

Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα 
τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν παρὰ τοῦ 
Κυρίου αἰτησώμεθα. 

Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ 
τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν παρὰ τοῦ Κυρίου 
αἰτησώμεθα. 

Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν 
καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτη-
σώμεθα. 

Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰ-
ρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι παρὰ τοῦ Κυρί-
ου αἰτησώμεθα. 

Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, 
ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικὰ καὶ καλὴν ἀπολογί-

αν, τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ 
αἰτησώμεθα. 

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, 
ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀει-
παρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων 
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ 
πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παρα-
θώμεθα. 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν τῆς προσκομιδῆς καὶ τὴν 
ἐκφώνησιν · 

Διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, 
μεθ᾿ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀ-
γαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 
* * * 

ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Ὁ χορός· Καὶ τῷ πνεύματί σου. 

Ὁ διάκονος· Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν 
ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν. 

Ὁ χορός· Πατέρα, Υἱὸν * καὶ ἅγιον Πνεῦμα, * 
Τριάδα ὁμοούσιον * καὶ ἀχώριστον. 

Ὁ διάκονος· Τὰς θύρας, τὰς θύρας· ἐν σοφίᾳ 
πρόσχωμεν. 

Ὁ προεστὼς ἀπαγγέλλει μετὰ τοῦ λαοῦ 

Τὸ Σύμβολον τῆς πίστεως. 

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτο-
ρα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάν-
των καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν 
Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τόν μονογενῆ, 
τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων 
τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν 
ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέν-
τα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγέ-
νετο. Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ 
τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν 
οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγί-
ου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρω-
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πήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ 
Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. 
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γρα-
φάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ 
καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πά-
λιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ 
νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. 
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζω-
οποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ 
σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ 
συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφη-
τῶν. Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστο-
λικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νε-
κρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν. 

* * * 

Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Ὁ διάκονος· Στῶμεν καλῶς· στῶμεν μετὰ φό-
βου· πρόσχωμεν τὴν ἁγίαν ἀναφορὰν ἐν εἰ-
ρήνῃ προσφέρειν. 

Ὁ α´ χορός· Ἔλεον εἰρήνης, θυσίαν αἰνέσεως. 

Ὁ ἱερεύς· 

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ 
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία 
τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν. 

Ὁ β´ χορός· Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας. 

Ὁ α´ χορός· Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον. 

Ὁ ἱερεύς· Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ. 

Ὁ β´ χορός· Ἄξιον καὶ δίκαιον. 

Καὶ ὁ ἱερεὺς ἀπάρχεται τῆς ἁγίας ἀναφορᾶς, 
ἐν τέλει λέγει ἐκφώνως· 

Τὸν ἐπινίκιον ὕμνον ᾄδοντα, βοῶντα, κεκρα-
γότα καὶ λέγοντα. 

Ὁ α´ χορός· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβα-
ώθ, * πλήρης ὁ οὐρανὸς * καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης 
σου. * Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις· * εὐλογημέ-
νος ὁ ἐρχόμενος * ἐν ὀνόματι Κυρίου. * Ὡσαν-
νὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

Ὁ δὲ ἱερεὺς κλινόμενος ἐπεύχεται καὶ εἶτα 
λέγει ἐκφώνως· 

Λάβετε, φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τὸ Σῶμα, τὸ 
ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Καὶ πάλιν ἐπεύχεται ὁ ἱερεύς, καὶ εἶτα λέγει 
ἐκφώνως· 

Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτό ἐστι τὸ Αἷμά 
μου, τὸ τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτι-
ῶν. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Ὁ ἱερεὺς κλινόμενος ἐπεύχεται καὶ εἶτα λέγει 
ἐκφώνως· 

Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέροντες κατὰ 
πάντα καὶ διὰ πάντα. 

Ὁ β´ χορός· Σὲ ὑμνοῦμεν, * σὲ εὐλογοῦμεν, * 
σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, * καὶ δεόμεθά σου, 
ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ὁ δὲ ἱερεὺς κλίνας τὴν κεφαλὴν μετὰ πάσης 
κατανύξεως εὔχεται, σφραγίζει τὰ τίμια δῶ-
ρα, εἶτα ἐπεύχεται καὶ θυμιῶν τρὶς ἐκ γ´ τὰ ἅ-
για λέγει ἐκφώνως· 

Ἐξαιρέτως τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευ-
λογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτό-
κου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 

Ὁ χορὸς τὸν εἱρμὸν τῆς θ´ ᾠδῆς  
τοῦ α´ κανόνος. Ἦχος βαρύς. 

Μὴ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ * κυοφορήσασα * 
καὶ παντεχνήμονι Λόγῳ * σάρκα δανείσασα, 
* Μῆτερ ἀπείρανδρε, * Παρθένε Θεοτόκε, * 
δοχεῖον τοῦ ἀστέκτου, * χωρίον τοῦ ἀπείρου * 
πλαστουργοῦ σου, σὲ μεγαλύνομεν. 

* * * 

Καὶ πάλιν ἐπεύχεται ὁ ἱερεύς, καὶ εἶτα λέγει 
ἐκφώνως· 

Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκό-
που ἡμῶν (δεῖνος), ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου 
Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, 
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μακροημερεύοντα καὶ ὀρθοτομοῦντα τὸν λό-
γον τῆς σῆς ἀληθείας. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· Καὶ ὧν ἕκαστος κατὰ διάνοιαν ἔ-
χει, καὶ πάντων καὶ πασῶν. 

Ὁ χορός· Καὶ πάντων καὶ πασῶν. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν καὶ τὴν ἐκφώνησιν· 

Καὶ δὸς ἡμῖν, ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ, 
δοξάζειν καὶ ἀνυμνεῖν τὸ πάντιμον καὶ μεγα-
λοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱ-
οῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Ὁ ἱερεὺς εὐλογῶν τὸν λαόν· 

Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σω-
τῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑ-
μῶν. 

Ὁ χορός· Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου. 
* * * 

ΔΕΗΣΕΙΣ - Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

Ὁ διάκονος· Πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύ-
σαντες, ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεη-
θῶμεν. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. Ὁμοίως καὶ εἰς τὰς 
ἐφεξῆς δεήσεις. 

Ὑπὲρ τῶν προσκομισθέντων καὶ ἁγιασθέν-
των τιμίων δώρων τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὅπως ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς ἡμῶν, ὁ προσδε-
ξάμενος αὐτὰ εἰς τὸ ἅγιον καὶ ὑπερουράνιον 
καὶ νοερὸν αὐτοῦ θυσιαστήριον εἰς ὀσμὴν εὐ-
ωδίας πνευματικῆς, ἀντικαταπέμψῃ ἡμῖν τὴν 
θείαν χάριν καὶ τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου Πνεύ-
ματος δεηθῶμεν. 

Τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν 
τοῦ ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς 
καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χρι-
στῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν καὶ τὴν ἐκφώνησιν· 

Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς, Δέσποτα, μετὰ παρρη-
σίας, ἀκατακρίτως τολμᾶν ἐπικαλεῖσθαι σὲ 
τὸν ἐπουράνιον Θεὸν Πατέρα καὶ λέγειν· 

Ὁ προεστὼς ἀπαγγέλλει μετὰ τοῦ λαοῦ· 

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω 
τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενη-
θήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ 
τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡ-
μῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡ-
μῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡ-
μῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, 
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύ-
ναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 
* * * 

ΚΕΦΑΛΟΚΛΙΣΙΑ 

Ὁ ἱερεὺς εὐλογῶν τὸν λαόν· Εἰρήνη πᾶσι. 

Ὁ χορός· Καὶ τῷ πνεύματί σου. 

Ὁ διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ 
κλίνωμεν. 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεὺς κλινόμενος τὴν εὐχὴν καὶ τὴν ἐκφώ-
νησιν· 

Χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 
μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ᾿ οὗ εὐλογητὸς εἶ, 
σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου 
Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 
* * * 

ΥΨΩΣΙΣ - ΚΛΑΣΙΣ - ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ 

Ὁ ἱερεὺς ἐπεύχεται καὶ προσκυνεῖ τρὶς λέγων 
καθ᾿ ἑαυτόν· Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρ-
τωλῷ καὶ ἐλέησόν με. 

Εἶτα ὁ διάκονος ἐκφωνεῖ· Πρόσχωμεν. 

Καὶ ὁ ἱερεὺς ὑψῶν τὸν ἅγιον Ἄρτον ἐκφωνεῖ· 
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Τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις. 

Ὁ χορός· Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χρι-
στός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. 

Καὶ ψάλλει τὸ κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας· 

Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ 
εὐθείᾳ. Ἀλληλούϊα. (Ψαλμ. ρμβ´ 12). 

Μετὰ τὴν μετάληψιν τῶν ἐν τῷ βήματι ὁ διά-
κονος ἐμβάλλει εἰς τὸ ἅγιον ποτήριον τὰς με-
ρίδας τοῦ ἁγίου Ἄρτου καὶ ἐκφωνεῖ πρὸς τὸν 
λαόν· 

Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προ-
σέλθετε. 

Καὶ ὁ ἱερεὺς μεταδίδει εἰς ἕνα ἕκαστον διὰ 
τῆς λαβίδος. 

Μετὰ δὲ τὴν θείαν μετάληψιν, εὐλογεῖ ὁ ἱε-
ρεὺς τὸν λαὸν λέγων· 

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον 
τὴν κληρονομίαν σου. 

Ὁ χορός, ἀντὶ τοῦ· Εἴδομεν τὸ φῶς· 

Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ´. 

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσό-
φους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐ-
τοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι᾿ αὐτῶν τὴν οἰ-
κουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα 
σοι. 

Εἰς τό· Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ  
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

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 τῷ σῷ ἁγια-
σμῷ, * ὅλην τὴν ἡμέραν * μελετῶντας τὴν δι-
καιοσύνην σου. * Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλ-
ληλούϊα. 

* * * 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ 

Ὁ διάκονος· 

Ὀρθοί· μεταλαβόντες τῶν θείων, ἁγίων, ἀ-
χράντων, ἀθανάτων, ἐπουρανίων καὶ ζωο-
ποιῶν, φρικτῶν τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων, ἀξί-
ως εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ. 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον 
ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνι-
κὴν καὶ ἀναμάρτητον αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς 
καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χρι-
στῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχαριστήριον εὐχὴν καὶ τὴν ἐκ-
φώνησιν· 

Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν 
ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁ-
γίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων· 

Καὶ λέγων τοῦτο λαμβάνει τὸ ἱ. Εὐαγγέλιον 
καὶ ποιήσας δι᾿ αὐτοῦ τὸ σημεῖον τοῦ σταυ-
ροῦ ἐπὶ τοῦ ἤδη διπλωθέντος εἰλητοῦ ἐπιθέ-
τει αὐτὸ ἐπ᾿ αὐτοῦ. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 
* * * 

ΑΠΟΛΥΣΙΣ 

Ὁ ἱερεύς· Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν. 

Ὁ χορός· Ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

Ὁ διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Καὶ ὁ ἱερεὺς ἐξελθὼν τῆς Ὡραίας Πύλης ἀνα-
γινώσκει μεγαλοφώνως ἔμπροσθεν τῆς εἰκό-
νος τοῦ Χριστοῦ τὴν εὐχὴν ταύτην· 

Ὁ εὐλογῶν τοὺς εὐλογοῦντάς σε, Κύριε, καὶ 
ἁγιάζων τοὺς ἐπὶ σοὶ πεποιθότας, σῶσον τὸν 
λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν 
σου. Τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας σου φύλα-
ξον· ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπει-
αν τοῦ οἴκου σου· σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ 
θεϊκῇ σου δυνάμει, καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς 
τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ. Εἰρήνην τῷ κόσμῳ 
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σου δώρησαι, ταῖς Ἐκκλησίαις σου, τοῖς ἱερεῦ-
σι, τοῖς ἄρχουσιν ἡμῶν, τῷ στρατῷ καὶ παντὶ 
τῷ λαῷ σου· ὅτι πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν 
δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι, καταβαῖνον ἐκ 
σοῦ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων· καὶ σοὶ τὴν δό-
ξαν καὶ εὐχαριστίαν καὶ προσκύνησιν ἀνα-
πέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ 
Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν. Ἦχος β´. 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον * ἀπὸ τοῦ 
νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. (ἐκ γ´) 

Ὁ δὲ ἱερεὺς ἀπέρχεται εἰς τὴν Πρόθεσιν καὶ 
λέγει χαμηλοφώνως τὴν εὐχὴν ἐν τῷ συστεῖ-
λαι τὰ ἅγια καὶ τὴν ἐκφώνησιν. 

Ὁ διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ ἱερεὺς εὐλογῶν τὸν λαόν· 

Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος ἔλθοι ἐφ᾿ ὑμᾶς, τῇ 
αὐτοῦ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ, πάντοτε, νῦν 
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Καὶ μετὰ τοῦτο ὁ ἱερεὺς τὴν ἀπόλυσιν διαλο-
γικῶς· 

Δόξα σοι, ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν οὐρανόθεν κα-
ταπέμψας τὸ πανάγιον Πνεῦμα ἐπὶ τοὺς ἁγί-
ους αὐτοῦ μαθητὰς καὶ ἀποστόλους Χριστὸς 
ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς 
παναχράντου καὶ παναμώμου αὐτοῦ μητρός, 
δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ, 
προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων δυνάμε-
ων ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου καὶ ἐνδό-
ξου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν 
ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων, 
τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων μαρτύ-
ρων, τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡ-
μῶν, τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰω-
ακεὶμ καὶ Ἄννης καὶ πάντων τῶν ἁγίων ἐλεή-

σαι καὶ σώσαι ἡμᾶς ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάν-
θρωπος. 

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 
* * * * * 
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	Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ
	ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ
	Ἦχος α´.  (ἐκ τῶν στιχηρῶν τοῦ μεγάλου ἑσπερινοῦ)
	Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. δ´. (ἐκ τῆς Λιτῆς)
	Ἀπόστιχα Ἰδιόμελα. Ἦχος β´. (ἐκ τῶν στιχηρῶν τοῦ μεγάλου ἑσπερινοῦ)
	Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος ὁ αὐτός.
	Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ´.
	Καὶ Ἀπόλυσις.
	* * * * *


	ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ
	Εὐλογητὸς ὁ Θεός, Δεῦτε προσκυνήσωμεν (γ´) καὶ ὁ προοιμιακός, ἄνευ ψαλτηρίου.
	Εἶτα, Συναπτὴ μεγάλη ὑπὸ τοῦ Διακόνου.
	ΤΑ ΕΙΡΗΝΙΚΑ
	* * *

	ΟΙ ΕΠΙΛΥΧΝΙΟΙ ΨΑΛΜΟΙ
	Ψαλμὸς ρμ´ (140).
	Ἦχος α´.
	Ψαλμὸς ρμα´ (141).
	Ἦχος α´.
	Ἦχος β´.
	Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. δ´.  Λέοντος Δεσπότου.
	* * *

	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΠΙΛΥΧΝΙΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
	Ψαλλομένου τοῦ Καὶ νῦν γίνεται ἡ εἴσοδος ὑπὸ τοῦ ἱερέως καὶ τοῦ διακόνου.
	Ὁ διάκονος· Σοφία· ὀρθοί.
	Ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἀναγνώστης  τὴν ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν χῦμα·
	Ἐὰν δὲ εἰσοδεύουν δύο ἢ περισσότεροι ἱερεῖς, ψάλλουν αὐτοὶ τὴν ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν.
	ΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ
	Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας.  Ἦχος πλ. β´. Ψαλμὸς Ϟβ´ (92).
	ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
	Καὶ τὰ ἐφεξῆς ἀναγνώσματα.
	Ἀριθμῶν τὸ Ἀνάγνωσμα (ια´ 16-29).
	Προφητείας Ἰωὴλ τὸ Ἀνάγνωσμα  (β´ 23-27, γ´ 1-5).
	Προφητείας Ἰεζεκιὴλ τὸ Ἀνάγνωσμα  (λστ´ 24-28).
	* * *

	ΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ
	Ὁ προεστώς ἢ ὁ ἀναγνώστης·
	* * *

	Εἰς τὴν Λιτήν, Ἰδιόμελα.
	Ἦχος β´.
	Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. δ´.
	* * *

	Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Ἰδιόμελα.
	Ἦχος πλ. β´.
	Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. δ´.
	Τό, Νῦν ἀπολύεις... τὸ Τρισάγιον· καὶ τὸ  Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ´.
	Η ΑΠΟΛΥΣΙΣ
	* * * * *


	ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ
	Καὶ Ἀπόλυσις.
	* * * * *


	ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
	Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...
	Ἦχος πλ. δ´.
	ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ
	Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ´.
	Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  Ὅτι σὸν τὸ κράτος...
	* * *

	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
	[Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ πολυέλεος τῆς ἑορτῆς]
	Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν, Κάθισμα.
	Ἦχος δ´. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.
	Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό.
	Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, Κάθισμα, ὅμοιον.
	Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό.
	Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα.
	Ἦχος πλ. δ´. Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς.
	Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό.
	* * *

	Εὐλογητάρια οὐ ψάλλονται  χάριν τῆς δεσποτικῆς ἑορτῆς.
	* * *

	ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ
	Οἱ Ἀναβαθμοί· τὸ α´ Ἀντίφωνον τοῦ δ´ ἤχου.
	Προκείμενον. Ἦχος δ´. Ψαλμὸς ρμβ´ (142).
	* * *

	ΤΑΞΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ
	Καὶ ἀναγινώσκει ὁ ἱερεὺς τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου τῆς ἑορτῆς ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης.
	Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (κ´ 19-23).
	Ἀνάστασιν Χριστοῦ, οὐ λέγομεν,  ἀλλ᾿ εὐθὺς τὸν Ν´ ψαλμόν, χῦμα.
	Καὶ τὸ παρὸν Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β´.
	* * *

	ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
	Οἱ δύο κανόνες τοῦ Πεντηκοσταρίου μετὰ τῶν εἱρμῶν αὐτῶν «ἄνευ στίχων» (ἀλλὰ μετὰ τοῦ Δόξα, Καὶ νῦν, εἰς τὰ δύο τελευταῖα τροπάρια ἑκάστης ᾠδῆς τοῦ β´ κανόνος).
	[Ὁ τοῦ βαρέος μετὰ τῶν Εἱρμῶν, εἰς δ/η´  καὶ ὁ τοῦ δ´ μετὰ τῶν Εἱρμῶν, εἰς δ/στ´.]
	Ὁ Κανών, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς· Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν. Ποίημα Κοσμᾶ Μοναχοῦ.
	ᾨδὴ α´. Ἦχος βαρύς. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Ἕτερος Κανὼν Ἰαμβικός.
	Οὗ ἡ Ἀκροστιχὶς διὰ στίχων Ἡρωελεγείων·
	Θειογενὲς Λόγε, Πνεῦμα Παράκλητον πάλιν ἄλλον, Ἐκ Γενέτου κόλπων ἦκας ἐπιχθονίοις, Οἷα πυρὸς γλώσσῃσι φέρον Θεότητος ἀΰλου. Σῆμα τεῆς φύτλης, καὶ χάριν ὑμνοπόλοις.
	Ποίημα Κυρίου Ἰωάννου τοῦ Ἀρκλᾶ.
	ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	ᾨδὴ γ´. Ἦχος βαρύς. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάριον.
	Εἱρμὸς ἄλλος. Ἦχος δ´.
	Τροπάρια.
	Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν...
	* * *

	ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
	Τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ´. Τὸ προσταχθέν.
	Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό.
	* * *

	Εἶτα αἱ δ´, ε´ καὶ Ϛ´ ᾠδαὶ τῶν κανόνων.
	ᾨδὴ δ´. Ἦχος βαρύς. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Εἱρμὸς ἄλλος. Ἦχος δ´.
	Τροπάρια.
	ᾨδὴ ε´. Ἦχος βαρύς. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάριον.
	Εἱρμὸς ἄλλος. Ἦχος δ´.
	Τροπάρια.
	ᾨδὴ στ´. Ἦχος βαρύς. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάριον.
	Εἱρμὸς ἄλλος. Ἦχος δ´.
	Τροπάρια.
	Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης...
	* * *

	ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ
	Κοντάκιον καὶ Οἶκος τῆς Πεντηκοστῆς.
	Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´.
	Ὁ Οἶκος.
	Συναξάριον.
	*

	Εἶτα τὸ τοῦ Πεντηκοσταρίου.
	* * *

	Εἶτα αἱ ζ´ καὶ η´ ᾠδαὶ τῶν κανόνων.
	ᾨδὴ ζ´. Ἦχος βαρύς. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Εἱρμὸς ἄλλος. Ἦχος δ´.
	Τροπάρια.
	ᾨδὴ η´. Ἦχος βαρύς. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Εἱρμὸς ἄλλος. Ἦχος δ´.
	Τροπάρια.
	Στίχ. Εὐλογοῦμεν Πατέρα Υἱὸν  καὶ Ἅγιον Πνεῦμα τὸν Κύριον,  ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες  αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
	* * *
	ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ
	Τῆς Πεντηκοστῆς (Πεζαὶ καὶ ἰαμβικαί)
	Ψάλλονται ἀμφότεραι τῇ Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ εἰς τὴν ἀπόδοσιν αὐτῆς, μόναι δὲ αἱ ἰαμβικαὶ ἀπὸ τῆς Ἀναλήψεως μέχρι τῆς ἀποδόσεως αὐτῆς καὶ ἀπὸ τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέχρι τῆς Παρασκευῆς μετὰ τὴ...
	ᾨδὴ α´. Ἦχος βαρύς.
	Ἰαμβική. Ἦχος δ´.
	ᾨδὴ γ´. Ἦχος βαρύς.
	Ἰαμβική. Ἦχος δ´.
	ᾨδὴ δ´. Ἦχος βαρύς.
	Ἰαμβική. Ἦχος δ´.
	ᾨδὴ ε´. Ἦχος βαρύς.
	Ἰαμβική. Ἦχος δ´.
	ᾨδὴ στ´. Ἦχος βαρύς.
	Ἰαμβική. Ἦχος δ´.
	ᾨδὴ ζ´. Ἦχος βαρύς.
	Ἰαμβική. Ἦχος δ´.
	ᾨδὴ η´. Ἦχος βαρύς.
	Ἰαμβική. Ἦχος δ´.
	* * *

	Η ῼΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
	Ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται.
	Ἐκ τῶν Κανόνων τῆς Ἑορτῆς.
	ᾨδὴ θ´. Ἦχος βαρύς. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Εἱρμὸς ἄλλος. Ἦχος δ´.
	Τροπάρια.
	Καταβασία.
	ᾨδὴ θ´. Ἦχος βαρύς.
	Ἰαμβική. Ἦχος δ´.
	Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις...
	* * *

	ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ
	Ἦχος γ´. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.
	Ἕτερον. Ἦχος ὁ αὐτός.
	* * *

	ΑΙΝΟΙ
	Ἦχος δ´.
	Ἡ Στιχολογία (Ψαλμοὶ ρμη´, ρμθ´) καί·
	Ἱστῶμεν στίχους δ´, καὶ ψάλλομεν τὰ παρόντα Στιχηρὰ Ἰδιόμελα δευτεροῦντες τὸ α´.
	Ἦχος δ´.
	Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. β´.
	* * *

	Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  εἰς τὸν αὐτὸν ἦχον
	Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
	Καὶ πάλιν ἰσχυροτέρᾳ φωνῇ·
	Καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ´.
	Καὶ Ἀπόλυσις.
	* * * * *


	ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
	Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα…
	Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοί,  καὶ ἐκ τῶν Κανόνων ἡ γ´ καὶ ἡ Ϛ´ ᾠδή.
	Εἰ δὲ μή, τὰ Ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς.
	Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς ιη´ (18).
	Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  Ὅτι σὸν τὸ κράτος…
	Ἀντίφωνον Β´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς ιθ´ (19).
	Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος…
	Ἀντίφωνον Γ´. Ἦχος πλ. δ´. Ψαλμός κ´ (20).
	Καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ´.
	* * *

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

	Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ´. (ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον)
	Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς.
	Ἦχος πλ. δ´. Αὐτόμελον.
	* * *

	ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ
	Ἀντὶ τοῦ Τρισαγίου· Ἦχος πλ. α´.
	* * *

	Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἑορτῆς.
	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
	Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ´. (Ψαλμὸς ιη´).
	(Πρξ. β´ 1-11)
	Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος α´. (Ψαλμὸς λβ´).
	ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
	Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (ζ´ 37-52, η´ 12).
	Καὶ γίνεται τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου.
	* * *

	Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.
	* * *

	Η ΕΚΤΕΝΗΣ ΔΕΗΣΙΣ
	* * *

	ΔΕΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ
	* * *

	ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ
	* * *

	Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ
	Ψάλλεται ὁ χερουβικὸς ὕμνος·
	Ἦχος α´.
	* * *

	ΤΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ
	* * *

	ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
	Τὸ Σύμβολον τῆς πίστεως.
	* * *

	Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
	Ὁ χορὸς τὸν εἱρμὸν τῆς θ´ ᾠδῆς  τοῦ α´ κανόνος. Ἦχος βαρύς.
	* * *
	* * *

	ΔΕΗΣΕΙΣ - Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
	* * *

	ΚΕΦΑΛΟΚΛΙΣΙΑ
	* * *

	ΥΨΩΣΙΣ - ΚΛΑΣΙΣ - ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ
	Ὁ χορός, ἀντὶ τοῦ· Εἴδομεν τὸ φῶς·
	Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ´.
	Εἰς τό· Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ  εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
	Ἦχος β´.
	* * *

	ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
	* * *

	ΑΠΟΛΥΣΙΣ
	Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν. Ἦχος β´.
	* * * * *



